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 השרה .

 וב לכ
 שוריפ םִע

 לָּׁשַה ׁשְטייֵמ יִרְבִע

 .םעונ ירמאו .םירקי םיִניִנְפ
 זנכשא חסונ

 ,דֹאָמ תֹולֹודְנ תֹויְתֹואְּב רֶדְסְּ

 הָנָׁשַה שאר
 ,תופָסוהְו תולעמ גיִצְפְנּופ ןּוא טְרעֶדְנּוה ייוָוְצ םיס ןעֶגעֶז םירוזממ עיינ יד

 ;רַעַׁש םייז עֶטייוֵוְצ יד ףיוא טְנעֶכעֶרעֶגְסיוא ןעֶנעֶו עֶכְלעוֶ

 לאָז סָע יֵרְּכ ,ׁשְטייֵמ עֶסיֹורְג ףיוא טֶקּורְרעֶג םעֶלַא ריִמ ןעֶּבאָה ךיֹוא
 ;טְנעוֶואַד ןעֶמ סאו ןייֵמְׁשְראַפ נּוא ,ןְהעֶז טּוג רעֶלעֶנ
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 תופסוהו תולעמ
 כ צייג עיר ןופ תולמ גיִצְפְנּופ ןיא טְרעֶדְנּוה ייְצ יד ןעֶנעֶז םאָר

3 8 

 ,םיִרֹוזֲח
 טבאי ל א." 7 ראש" ראג" 57 לה, ללאקאמרעגושראלעח עב באטס

 טל | ,הנשה שארל
 ום | ןׁשְטייַט יִרְכָע ףיֹוא הָנָׁשַה שאר בֶרֶע ינר א
 ףיוא הָנֹוי ּוניֵּבַר ןּופ הבושה דוס (ב

 (אמ ;ׁשטיימ יִרְבִע
 ! שמיימ יִרבָע ףיוא תֹורְצַח יֵבּוריִע יניד 63

 650 | < | ששויט ירבע טיִמ תֹורְצֲח יֵכּוריִע רדת ש
 (גמ ;ׁשְטייֵמ וָרְבִע ףיֹוא ןילישבמ וָבֹוריִע יגיד (ה

 : ׁשְטייַמ יִרָבַע טיִמ ןיִליִׁשְבִּת בּוריִע דד 4

 (דמ : הָנָשַה שאר בָרֶעָל הָחְנִמ תלת םֶדיק הָלָפִּת 1

 (המ :  רֶדֵסַּכ הֶנָּׁשַה שאר בעל הָחְנִמ הלָפִת 42
 :ׁשְטייֵמ יִרְבִע ףיוא ןערגיצ> טְכיִל ןופ םיניד | ₪

 ומ || 5 ח"ר ץעֶדְיִצטְכיל ריִפהָנְחְּת םִיַלָׁשּורְיַא 6
 ומ || } הָנָּׁשַה שאר ןיִא תֹורֵנ תֶקָלְדַה רֶדֶס (אי
 (חמ || +  ןעֶדְניִגיִטְכיִל ְךאָנ הָנָּׁשַה ׁשאֹרָל הָנֲחִּה בי

 (ממ הָנָּׁשַה שאר ברע ןּופ הָנֵטק תֹוחָא הָלַפִ יד (עת
 : ׁשְטייֵמ ירבע טיִמ

 3 1 ׁשְטייֵמ יִרְבִע ףיֹוא וכְרִּב יניד (ךי

 (אב | ד ׁשְטייֵּט ירְבִע ףיֹוא םיִרָקִי םיִניִנְּפ טט
 (בנ | ! - ׂשְטייֵט יִרְבִע ףיוא הָנָׁשַה שאר יניר ט
 (} || !שְטייטיִרְבִע טיִמ רֹומְזִמ רֶוְדְל לְטיִפאָקסאָד | וי

 (דנ || 1 שףייש ירָבַע טיִמ ו הָנְׁשַה שאר ליל יִנַהְנְמ חי

 (הנ || טיט תיִרְָתְש תַלְפִּת םָדֹוק תֹוׁשְקַּכּ תֹוִּּת (טי

 בג ) שטייט ירָבע

 חב | ןעֶנעֶט אֵדטעֶד ראַּפ הָנָּׁשַה ׁשארףיוא הָנְחִּת א (3

 חנ | } תירָחש
 (טנ , ׁשְטייֵט יֵרְבִע הָלְפִּתַה ינִד (אכ

 - | } ׁשְּטייֵּט יִרְּבִע םעונ יִרָמָא 3

 ואס | + שליט ירלל הָרְמְר יקוסּפ יג כ
 (בס | } ׁשְטייֵט יֵרְבִע רָסּומ תַחַכֹוּה (דנ
 וגס | : שטייט יֵרְבִע ןֶח יִרְמִא הנ

 (דס || ' ׁשְּטייֵט ירבע רסומ יְׁשִמ (3
 הס || שייט יֵרְבִ םִיַה תריש 3
 (וס 1 ׁשְטייֵט יִנְבִע םייח חור חג

 (ןס 1 שטייט יִרְבִע םיִפּוצ תַפֹוו 3

 (חס | שטייט ירָבַע םַײמה רצוא 9

 ושפ || שטייט יִרְבַע ןֵתָנ תֹורֹואָמ ל
 ש | } שייט יִרְבִע עַמְׁש תַאיִרְק יגיד ל
 (אע | : ׁשְטייֵט יִרְבִע 'ה תּודֲחַא (ג5

 בע | שטייט ירבע בוט חקל (ד5

 (גע 1 ׁשְטייט יִרְבִע הֶרָׂשֶע הָנֹומְׁש יגיד 9

 רע | : שטייט ירבצ םוט ןירְּכִו (5

 הע || ׁשְטייֵט יִרְבִצ ׁשֶפֶנְל קותמ ל
 |! ׁשְטייֵט יֵרְבִע ׁשַא יֵכֲאְלַמ הל

 288. סוג 2

 : ונָּבְלַמ ּוניִבָא ייּב חַגחְּת ַא
 ןעֶמעֶנְסיֹוא ייּב ִַלָׁשּוריִמ הָנֵחַּת ָעייֵגַא
 : הָנְׁשַה שאר תורות רַתַס יד

 ןעֶמעֶגְסיֹוא ייּב תודמ הָרָשָע שלש הֶנחִּת
 תורות יִרפס יד

: 
 4 ,ָםיֹוא ייַּב הָׂשֹודקַה ץיִואמ םויחה תַלִפִּת
 1 תורֹוּת יִרפַס יר ןעֶמעֶג
 שאר לש יא םֹויְּב הָאיִרְמִמ לע םַעֹונ ירְמַא

 ׁשְטייֵמ יִרְבִע הֶנָׁשַה
 1 ה"ר לֶׁש 'א םויָל רֶפיַש תַעיִקְּת ראפ הנחת
 ןֹואָג הָיִדִעס ּוניְְִמ רָפוש תַעיִקְת יַמֲעט
 : שייט יִרְבִע ףיֹוא
 : רפוש תַעיִקְּת ראפ רֶמּומ
 1  רָפֹוׁש תטיקה ראפ הנחת שיגא ְךאָנ

 ; ׁשְטייֵט יִרְבִע טיִמ רָפֹוׁש .תעיקת רֶדֵמ

 טיִּמ ףמומ םֶדָיַּק ןןִמ םעֶד ראַפ הָלֶפִת יִד
 : ׁשְטייֵט יֵרְבע

 : שְמייֵט יִרְבִע םייַח רֹוקְמ
 : ׁשְמייֵּמ יִרְבִע רַחבנ ףֶסֶּכ
 : שטייט יִרְבִע םָּׁשַה תשּודק
 : ןעֶלאַפ םיערופ ראפ הָּנְחִת ַא

 : ןעֶנעֶבּוד םיִנֲהַּכ ראפ הָנֲחְּת
 ׁשְּטייֵט יִרְּבִע םייח תוחרוא

 : ןעֶגעֶבּור םעֶד ייג הֶנֲחְּת
 . ןעֶגעֶבּוד ּםעֶד ְךאָנ הָנֲהָת
 : תֹוריִמְו םיִעְנַא ראפ הָנֲחַּת

 ;ט"ק הָנָשַפ שארל תֹורְׁשִי תֹוגָהְנִהְו םיניד
 : ׁשְטייַמ יֵרְבִע ָךיֶלְׁשִּת יגיד
 1 ׁשְטייֵט יִרָבָע טיִמ ָךיֶלְׁשַת רָדמ

 0 ףילשפ גצ תֹונֲחַּת

 : ךיִלְשִּת ייֵּב הָפְנְרֹפ לע הָלַפְּת
 : ךיְִׁשִּת וצ הָנִחַת ץייגא
 1 ׁשְמייֵט יִרְבִע ׁשֶפָנְל אָּפְרִמ
 : ׁשְטייֵּט יֵרְבִע םייח רֹוקְמ
 שטייט יֵרְכִע ףֶסֶּכִמ רַחְבִנ
 1 ׁשְטייֵט יִבְבִע םייח יֵּכְרַד

 : ׁשְטייֵט יִרְבִע שא תויח

 {ה"ר 'כ םֹויִל רֶמֹוׁש תַעיקְּת ראפ הָנְחָת יג

 : ׁשְטייֵט יֵרְכִע ןֵח תיל
 ) ׁשְטייֵמ יֵרְבִע שְרוק עַרֶז

 4 ׁשְמייֵט יִרְכַצ תַעַד יִתְּפִׁש
 . שייט יִרְכ דָמָחָנ רֶצֹוא
 ָ שטייט יֵרְכִע טָּפְׁשִמ תוחְרמ

 טי טי





 ה"רו הנשה שאר ברע יניד
 ףיז ןעֶמ ףְראַד הָנֵׁשַה שאר בֶרָע א

 דנוא ,ןעֶשאוַו םּורַא טּוג

 ןּוהְטִנָא רֶהאָלְק ףיז ןּוא .,ןעֶרעֶׁשְפָא
 סאָד ,ןעֶזייַַו וצ ,בוטיםוי רובָּכְל
 םשה ןיִא טְרעֶכיִזְרעֶּפ ןעֶנעֶז ריִמ
 ןעֶטְכיֹולְרֶע טעוֶו רֶע סאָד ,ְךֵרָּבְתִי
 ןופ ראָנ ,טָּפְׁשִמ רעֶזנּוא ןעֶמּוג םוצ

 ראה ןי גנּנייַוְרעֶּא ןעְנעוטסעְ
 הָמיִא טיִמ ןייַז .דוי רעֶרעֶי ףְראַד
 םעֶד ראפ טָכְרּופ לֶהיֵּפ ןּוא ,הָאְרִיְו

 :ןירָהימוי ןעֶמיֹורְג

 הָנָּׁשַה שאר בֶרֶע בִיּוחְמ זיִא ןעֶמ (ב
 ;הָוְקִמ א ןיִא ןייז רצ לבומ ְךיִז

 לְהיִפ ְךיִז ןעֶנעֶז הָנָׁשַה שאר בֶרָע 6
 ,ןעֶטְסאַפ ּוצ :ַהונ ןעֶשְטְנעֶמ

 םעֶר ןייז םיִלָשַמ טיִנ ףְראַד ןעֶמ ראָנ
 טְסאַּפ םָע רעוֶו טְסייֵה סאָד .תיִנֲעַּ
 טְגאָז ןּוא ,הָחְנִמ היִרְפ ןעֶנעוֶואַד לאָז
 ןּוא .,הָרָׂשָע הָנּומְׁש רעֶד ןיִא ונע
 םויב, רעֶטְרעוֶו יִד רעֶּביִא טֶּפיִה ןעֶמ
 לאָז הָחְנִמ ְךאָנ ןּוא .ּונֲתיִנֲעַּת םוצ

 : ןעֶסֶצ םיִּפָע טְסאַּפ סאָה רע

 5 ג

 ַא ןעֶמאַזּוצ ןעֶנעוֶואַד סֶע ביוא (ד
 םאָו ץעָׁשְטעֶמ | ןינמ

 ןעֶנֶעייל טיִנ ייֵז ןעֶלאָז ,ןעֶטְסאַפ
 ןעֶנאָז טיִנ ןזח רעֶד לאָז ףיוא ,לחיו
 הָנֹומְׁש רעֶכיֹוה רעֶד א ונגע ןייק
 ןעֶנאָז טיִנ ןעֶמ לאָז ףיוא ,הֵרָׂשֶע
 ןעֶד .הָחְנִמ ּוצ םיִנ ןח תַכְרִּב ןייק
 ;רּגּבָצ תיִנַעִּת ןייֵק םיִנ טְסייֵה םַע

 הָנָׁשַה שאר טְנעוֶואַד סֶע רעוֶו (ה
 ְךיִז ףךאר ,ןעֶגיֹוּעֶגְנייַא =

 ,הָכָרְּב ףוס רעֶד ראַפ ןעֶלעֶטְׁשִפיוא
 ןוא - הָּתַ ְךּורָּב טְנאָז רֶע רעֶרייֵא
 ףוס םּוצ ןעֶנייֵבְנייֵא ְךיִז רעֶדְנּוזעֶּג

 ;הָּתַא ְךּורָּב הָבָרְּב

 רעֶהיִרְפ ףיז לאָז ׁשְטְנעֶמ רעֶדעִי 0

 תופת יד ןעֶהעֶזְרעֶּביִא

 יד ןעזייוו ּוצ ןּוא ,הָנָשַה שאר ןּופ

 לאָז רָע ידְּכ ,תֹולֵפְּת יד רעֶרְניִק

 :הָנָׁשַה שאר ןייז וצ קיִסְפַמ ןיִכיֹורְּב טיִנ

 ןעֶנאָז טיִמ טיִנ ןעֶמ לאָז ךיֹוא 0
 ןעֶמ ,תולפּת יד ןח םעֶד מיִמ

 ;הָלָטַבְל םִיַמָׁש םֵׁש איִצֹומ הָליִלָח זיִא

 = רע, רע יג

 ןח ירמא
 טְנעֶגְראָמ ּוצ רֶהאָו ןופ גאָט רעֶטְצעֶל רעֶר זיִא הֶנָּׁשַה שאר בֶרֶע לייוועֶּב

 םעֶד ןופ םיִׂשֲעַמ יִר ןּופ ֹוּבְׁשֶחְו ןיִד ןעֶבעֶגְּפָא ריִמ ןעֶּפְראַד
 ןעֶצְנאַנ םעָר טיִמ ןוהט הֶבּוׁשְּת ׁשְטְנעֶמ רעֶדעֶי ףראד רֶהאָי ןעֶצְנאַנ
 ּטאָה ןעֶמ סאָו םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְׁש עֶלַא ףיֹוא ןעֶּבאָה הָּטָרֲח ןּוא ץֶראַה
 ,רֶׁשָיַה הֶרָדְּב ןיינ ןעֶמ לאָז הֶאְלֶהְו םֹויַהַמ ןעֶמעֶנ ףיז ףיוא ןּוא ,ןּוהְמעֶג
 תבושתה רוסי םעֶד ׁשְטייֵט יִרְבָע ףיֹוא ףיוא טְלעֶטְשעֶג ריִמ ןעֶּבאָה
 רעֶדעֶי יֵדְּכ , ןעֶוועֶג ןקתְמ טאָה הנוי וניבר דיסח רעֶגיִלייַה רעֶד סאוָו
 ןעֶלאָז הז תּוכְזִבּו הֶבּוׁשְּת ןופ געֶו םעֶד ןעֶסיוִו ןּוא ןעֶנְרעֶל לאָז שְטְנעֶמ
 םיִבֹוט םיִּיַמְל רֵּתְלַאְל םיקירצ לָש ןֶרְפִסְּב ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶנ ןְהָא ריש

 !ןֹוצָר יִהְו ןֵּכ ןמָא
 לע 6 1 (ט"ע רוזחמ)
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 יָנרֲא םִאָנ .איִכָנַה לאקְזמְי רִיָבּו .םיִאיִבְנַה ויָדָבֲע ַיְּב ה"כקה ּונָל חלש
 ]וע לושבמל םֶכָל הֶיְהִי אֹלְו םֶכיֵעְׂשִּפ לָּבִמ ֹוביִׂשָהְו ובוש ימלא

 שרח בל םכל ושעו . םַּב םֶּתְעַׁשּפ רֶׁשֲא םֶכיֵעְׁשִּ ַּכ תֶא םֶכיֵלֲעַמ ּוכילְׂשַה

 יפו תחת תֹומֲחַל אָבּו אָטַחְ עַׁשַּפ רֶׁשֲא 'םֶדָא ,ּותּומָת 'הָמָלְו הָׁשְדַח חור
 םויּב .ְךֶלָת וז ְךֶרָדְּב ףרואו ְֶלֵכְשַא הָבּוׁשְּתַה ְֵרַדְּ ֶנָכָהְלּו הָייִכְׁשַה
 ןיִאְו דָלֹונ םויַּב וב ּולִּאְּכ ומצע הֶׂשֲעַיְו ,הָׂשֲע רֶׁשֲא ויִעָשּפ ַּכ לש אּוהַה
 ויתוחְרוא סלפי םויה ,ויִׂשֲעַמ תַלְחִּת םֹויַה הת .הָבוח אלו תּוכְז אל ודָיַּב
 ,הָמָכְׂש הָבּוׂשְתַּב בושל נָאיִבְּת גז ְֶרֶרְו , בוטה ףררמ ויָתֹולָנֲעַמ גמי אַלָש
 רֶׂשֲא םיִאָּמֲחַה םָצֹועְו תֹונוֲעָה דָכֹוּכ ויָלָעַמ ְךיִלְׁשַמְּכ ומצַע הָשַעְי :אוה יב
 יכ .ויָאָמֲחַמ שובי יִּכ בושל והוחיני אלו ויָנֹויֲעַר והגלהבי אלו ,הָׂשָע
 תאֹזָכְו תא יִּתְעַׂשּפ יִתיִוָע יִתאֵמָח יִנֲאַו בוׁשְלְו ֵנָּפ זיִעָהְל לבוא יא בֹוׁשֲחַי
 ויָנְפל רוע אובָא ךיִאְו . תורופס ןיִא דַע יתְׁשִלָׁשְ יִתיִנָשְ יִּתְרַכָע יִתיֵׂשֲע
 ירצה םומְרָא יא ףַאְו .ויָנָפָל רומעל יִּתְשוב יִּכ . אָצַמָ ִּכ ב תֶשֹובְּכ
 ,בלה יִחתְפִמְ בּובְזִּכ בשוי תיסמה יִּכ .ןֶמ בוׁשֲחַי לא .ויקוח רומָשֶא דיו

 הָעָרַה הָצֵעל ובל םיִׂשָמּו ןליִׁשְכַהָל טיִּבַמּו הפוצ .םוי לבב ויָלֲע שֵרֵחְתִמ

 םיִבָׁש לבל הָמּוׁשַּפ ֹודָי .ְךֵרָּבְתִי אֵרֹוּבַה תדמ : יִּכ בּוׁשֲחַי קר .תאֹזֲה

 ט"ע שוריפ
 ; ל"צז הגוי ּוניֵּבַר ריסתה ןּופ הָבוׁׂשְּת ןּופ דוסי רעֶד זיא סאָּד

 ףְרּוד טקישענ זְנּוא ּוצ שאָה טאָנ טָנ הנָע
 ְךרּוד ןּוא םיִאיִבְנ יד טכענק עֶנייֵז

 טְרעֶק טאָנ ןופ רייֵר יִד ּוצ טְרעָה לאָקְִחְ
 עֶרֶעייֵא עלא ןופ פא טְרעֶק ןוא קירוצ יז
 ןייֵא ּוצ ןייז טיִנ ףייא לאָז סֶע ןוא רֶניִז
 ךיֵא ןופ םאָרַא טְפְראוַו ןּוא גְנולְכיֹורְְׁש
 טאָה רֶהיִא םאֶװ דני עֶרֶעייֵא עלא
 ְעיינ ןייֵא טְכאַמ 'ןּוא יִז ןיִא טְגיִדְניִזעֶג
 סאוָו ראַפ הָמּומְנ ָשייֵנ ןייֵא ןוא ץֶראַה
 רעֶד עשָפ רֶׁשֶא םֶדָא ןעֶּבְראַטְׁש רֶהיֵא טְלאָו
 טְמּוק ןּוא טְגיִדְניִזעֶג טאָה סאוָו ׁשְטְנעֶמ

 יד ןּופ לעֶנּולַפ יד רעֶטְניִא ןעֶצּוׁשאַּב ףיִז <

 ןופ ְךֶרֶד ןיִא ןייג ןייַרַא ליונ ןיִא הָניִבש

 ןיזייונ ןוא ןעֶנְרעֶל ףיד ףיִא לעו הֶבוׁשְּת
 אּוהַה םֹויַּב ןייֵג טְסְלאָז יִד יו געוֶו םעֶד

 ןעַפְראונוצ קעוֶוַא גאָט םעֶד ףראב רֶע
 ןּוהְעֶג טאָה רֶע םאוָו רֶניִז עֶנייֵז עֶלַא
 טְלאָָו רָע יונ יֹוזַא הייל ןעֶרעוֶו לאָז ןּוא
 ןיא ןעֶראועֶג ןעֶראָּגעֶג גאָט ןעֶּבְלעֶו םעֶּד

 םֶמּוג םּוׁש ןייק ןְהּוטעֶג טיִנ האָנ אָט
 1 (6"ע רווהמ)

 גאָט רעֶר ןיִא םֹויַה הָוְו ץְכעֶלְׁש ןייק ןּוא
 םעֶד םיִׁשֲעַמ עֶנייֵז ןּופ גְנאַפְנֶָא רַעְר זיא
 ןעֶכייֵלְנּוצסיֹוא ןעֶּנייֵה ןְהָא רֶע לאָז גאָט
 ןעֶלאָז אייֵז סאָד ןעֶנעֶמְׂש ןּוא ןעֶגעוֶו עֶנייֵז
 . געוו ןעֶמּוג ןעֶטְכעֶר ןופ ןעֶמּורְק ּפֶא טיִנ
 לאָז רֶע ןעֶגְנעֶרְּב םיִא טעוֶו ְךֶרֶד רעֶד ןיִא
 טעוֶו םאָד םּוראוָו הָמיִלְש הָבּושָּת ןְהּוט
 ףיז ןּופ טְלאוָו רע יונ יֹוזַא ןעֶכאַמ םֶהיֵא
 עֶנייג ןּופ אָשַמ עֶרעוֶוְׁש יד ןעֶפְראַוַו ּפאָרַא
 אֹלְו תֹוריֵבֲע עקראטש עֶנייֵז ןּוא דֶניִ
 ףֶהעָמ ןיוש םֶהיֵא ןעֶלעוֶו סֶע ןיִא .ּוהּוליִהְּבִ
 םיִנ ןוא ןעֶקְנאַבעֶג עֶנייַז ןעקעְךש םִא טיִנ
 יז תמֲחַמ ןְהּוט ּוצ הֶבוׁשְּת ןעֶזאָל רעֶד

 טעֶט רֶע םּוראָו .דְנּוז עֶנייֵז ראָפ הָׁשֹוּב
 ףיִא ןעק יֹוזַא יו לבוא יא ןעֶטְכאַרְט היו
 ראפ הֶבּוׁשִּת ןְהּוט ןיִא ןייז םיִנָּפ זיִעֵמ יֹוזַא
 טְגיִרְניִזעֶג לְהיִפ יֹוזַא ּבאָה ךיִא םאוָו םאָנ
 ןוא םֶהיֵא ןעֶנעֶג טְגיִנעֶפְׁשעֶג רעֶריו ןּוא
 עָפיוו ןוהטעָג ףיִא באְה הֶרָיִבְט רעֶדעֶי
 ךעק יוט יונ .רועיש א ןְהָא רֶהאָנ לָהאָמ
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 ?ױ הבושתה דופי

 ותֵרֲהָט םֹויְּב הָׂשֲעַי הכו ,ׁשֶרָח בל ל תֹוׁשֲעַלְו ויִעָׁשִּפ ְךיֶלָׂשַהְל ול בוט ןֵכָּפ

 :רַמאֹיִו .ואְרוב ונפל ורָניִהְּת לימי ואְרֹוּבִל דֶבֶע תֹויְהִל ותוא וחור וובְרָנְתִהַּב
 9ע) יתויה םוימ יִתיִשָע תאזבְ תאֹזַּכ יִּתְַׂשָּ יִתיִוָע יִתאָמֲח םֵּׂשַה אנא

 בּוש5 יִחּור יִתֹוא הבד יב י ַאָשְנ הֵּתִעְו המ םויה דע הָמְרֲאָה יד
 בוועו הָרומ תויָהָלְ יִדאַמ יִשְפְַ יב לֵכְּב םֶלָשְו בומ בָפְבּ תַמָאַּב ְךיֶלֵא

 ןיִרְו .תויהלו .הָשְרִח ַחּורְו שח בל יל תושעלו יִעָשּפ לכ יִצֲעָמ ְךיְַׁהְל

 .רָחַטָל םיִאֵּבַל עייִסְמּ הָבּושְתִּב די חתופה יהלֶא ₪ הָּתַאְו , תארי ריִהָזְו

 ָנְרְָעְו ףֶתֶאְרִיְּב | קִוְִתִהְל יִנָעייִסְ יֶנָפְל הָמָלְׂש הָבּוׁשְתַּב יֵנְלְּבַקְ ךֶרֶי חַתְּפ
 י"ב לושמָי יתלבל יָנְתיִמֲהַל ישפנ ׁשֶקֹבְמּו הָלּונֲחַתְּב יב םַחָּלָנַה ןַטָשַה רַנָ

 יִּתִלִבָל וב רַעְגִתְו . םי תולּוצמב ּוהָביִלָשַתְ . יִּבָש םיִרָביִא ח"מרמ ּוהְקיִמְרַהְו
 ןֶבָאה ב5 תֹוריִסֲחַו קב ְֶלֶא רֶׁשֲא תֶא ָתִׂשָעְו ,יָנְמֹׂשְל יָניֵמְי לַע רֹומֲעַי
 לֶאָו ₪ 'תַלּמִּת לֶא  עַטֶׁש הלא יי י אָנָא ,יָׂשַּב בל יִל ָּתַתָנ  .יְִרקמ

 יע שוריפ

 ראפ ןעֶמּוק ּוצ עֶזאָהַא ןעֶּבאָה ְךאָנ ףיא
 ראפ ןייֵמְׁש ּוצ ְךאָר ךיס םֶהעֶש ףיא ,טאָנ
 תעשְּב ףױ טְמעֶׁש בָננַא יוִו יֹוזַא םֶהיֵא
 ךיִא ןעק} יֹזַא איִו ,םֶהיֵא םֶּפאַה ןעֶמ
 (להוש ןיא) רַצָח ןייז ןיִא ןעֶזאוַו וליִפֲא ךימ
 עֶנייֵז ןיֹוש ךיִא ןעק יוג ןוא ןעֶמעֶרְט

 טיִנ טְסְלאָז ּוד ןייֵנ .ןעֶטיִה עֶצעֶנעֶג
 עֶרֶה רֶצֵי רעֶד םּוראָו ,יֹוזַא ןעֶטְכאַרְט
 רֶע סאָװ ןעָצְראמ ןיא טֶציִז סאָו רעד

 טְרֶעיֹול רֶע גאָט עֶלַא ףיוא ףיִז 'טְׁשיִרְפ |
 רֶע טָא ,ןעֶלְכיֹורְמְׁש ּוצ ףיר טקוק ןוא
 טְסְלאָז יִד הֶצֵע עֶטְכעֶלְׁש יד אָד ריִד טיִג
 .ןּוהמ ּוצ הֶבּוׁשִּת ןופ ןעֶקעֶרְׁש בָא ףיד
 הָדַמ ור וא ןעֶטְכאַרְט טְסְלאָז יִד ןעֶד יט
 ןעֶקעֶרְמְׁש ּוצ םיוא זיִא אוה ְךּורָּב טאָנ ןופ
 ,הָבּוׁשְּת ןוהט סאוָו יִד ןעֶמעֶנּוצּוצ רְנאַה יד
 יד ןעֶפְראַט ּוצ קעֶוַא טיִג זיִא םּורעֶד

 ןוא ץְראָה עינא ןעָקאמ ףל ןוא רֶניִז
 לאָז יֹוזַא ןיִא (הֶׂשֲעַי תֹוכְו הֶבּוׁשְּת ןוהְמ
 רהטמ ןעֶלעוֶו ףיז טעו) רֶע ןעוֶו ןוהט רֶע
 םאָנ ןעֶניִר ּוצ תֹוריֵבֲע עֶנייֵז ןופ ןייז
 םֶהיֵא ּוצ ןיינ לֵּלַּפְתִמ רֶע לאָז אוה ךורָּב
 טאָג ךיר טעֶּב ףיא םָּׁשַה אָגֶא ןעֶגאָז ןוא
 ןוא םטֶמּורקְרעָפ טְגעֶדְניזעֶג ּבאָה ףא
 ּבאָה םאָד ןוא םאָד טְניִנעֶפְׁשעֶג רַעָריא
 ןעֶראָּבעֶג ןיִּב ְךיִא טייז ןּוהְמעֶנ ךיא
 טְצעֶי ןוא גאָט ןעֶגעֶטְנייַה זיָּב ןעֶראָטעֶג
 ןעֶטּומ תָמֶאָּב ןּוהָמ הֶבּוׁשְּמ היִא לט

 1 (מ"ע  רווחמ) |

 יִמ ןוא ׁשֶפָנ ןיימ טיִמ ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג
 ףיֹוא הָדָוְהִמ ְךיִז ןיִּב ןּוא .ןעֶגעֶמְרעֶפ ןיימ
 סאָד רהַעָמ ןיוש ליוִו ןּוא תוריבע עֶנייַמ
 ןופ ןעֶפְראַוּפאָרַא ליונ ףיִא ,ןּוהְט טיִנ
 לייג ןייֵא ןעֶכאַמ רימ ןוא דֶניִז עֶלַא ריִמ

 לעוֶו ןּוא טְסייֵג םֶעיינ ןייא ןוא ץְראַה

 ןּוא הֶּתִאְו הֶאְרִי ןייב ןּוא ןייַז רֶהָננ ןיש
 ףְנאַה ור טְסְנעֶפֶע וד סאוָו םאָג ןייס ּוד
 טְסְפְלעֶה ןוא הָבּוׁשְּת ןוהְמ סאוָו יִד ּוצ
 ןעֶפֶע ןעֶגעֶגייֵר ךיז ןעֶמּוק סאוָו יד ּוצ
 הָבּושמ טיִמ ּוצ ְךיִמ םעֶנ ןוא רְנאַה ןייר
 ףיִא ריִמ ףֶלעֶה ןּוא ,ריִד ראַפ הָמיִלְׁש
 ןוא טֶכְראָּפ ןייד טימ ןעקראמש ְךיִמ לאָז
 טְלאָה רָע סאוָו ןְמָׁש ןעֶנעֶק ריִמ ףְלעֶה
 תֹולּוּבֲחַּה עֶסיֹורְג טיִמ ריִמ טיִמ הָמְחְלִמ
 רֶע ריִמ ףֶלעֶה .ןעֶטייֵט ףימ ליוו ןוא
 ןּוא ריִמ ףיֹוא ןייז טלוש ןעֶנעֶק טיִנ לאָז
 עָנייֵמ ןּופ ןעֶרעֶטייוַו רעֶד םֶהיֵא טְסְלאָז
 ןעֶפְראַט םֶהיֵא טְסֶלאָז ןוא , םיִרָבא ח"מר
 - טְסְלאָז ןוא , ם? םעֶד ןופ ׁשעֶנעֶפיִמ יד ןיִא
 םיִנ לאָו רֶע םֶהיֵא ףיוא ןֶעייֵרְׁש ןֶהֶא
 ּוצ ָףיִמ רְנאַה עֶטְכעֶר ןייֵמ יב  ןייֵטְׁש
 לאָז ְךיִא זַא ןעֶכאַמ טְסְלאָז ןּוא ןעֶרּופְרעֶּפ
 ןּורְטּפָא טְסְלאָו ןוא ץעֶזעֶג עֶנייַד ןיא ןייג
 ןוא ריִמ ןופ ץְראַה עֶגיִדְרעֶנייֵטְׁש םאָר
 אָנֶא ץְראַה ךייוו ןייא ןעֶּכעֶג רימ טְסְלאָז
 שש רַעָה טאָנ ןיימ ףיר טעֶּב יא יהיֶא 'ה
 עָניַג ןּוא טְכעֶגְק ןייב ןופ טעֶּבעֶג םאָר
 תולפת 2
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 . יִתָבּושתּו יִתָלַּפְּת תֶא ןוָעְו אָמַה םוש ָּכַעָי לֵאְו . יִתָבּוׁשְּת לָבְקְו ויָנּונֲחַּת
 .ףיִנָפְל יתְלַפִּת ַנּכַהְל יִדֲעַּב ץיִלֲהְל רֶׁשֹוי יֵציִלַמ ףֶרֹובְכ אֵמָּכ ונפל הֶיְהיְ
 אָסָּכ תַהַּתִמ הָּתַא 75% רותח ,רֶׁשֹוי ץיִלָמ יל ןיִא םּוצָעְו בַרָה יאָמַחַּב םִאְו
 ;הָלָפְּת ַעֵמֹוׁש הָּתַא יִּכ היֶנָפְלִמ םקיִר בּושָא אלו יִתָבּוׁשְּת לבו ךֶדֹובְכ

 : וז הלפתב ליגרי דימתו
 ֹומְצַע ליִגְרַהְל .הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא הֶׂשֲעַמַה תֶאְו .הָּב ףלי רֶׁשֲא ךֶרֶדֵח הזו
 יִּכ ֹוּתְעַדְּב בֹוׁשֲחַי ותָנְׁשֶמ וציִקה תֵעְּב רקוב .אָמַח לַּכִמ רַמָׁשַהְל 7"
 תָעְל , תַחַא הָעיִסּפ ליִפֲא וחּכ יִפְל תווֲעַי אלו .רישַעַמְּב ׂשֵּפְׁשַפיִו בוׁשי
 ,רָבָ םּושָּב תּוויִע הָׂשָע םֶאְו ויִתֹונוֲע לָּכ לַע הָדַוְתִי .לכאיש םֶדוק לכואה
 םָא יִּב . אָמָחְ ןֹוע לַבִמ והקיחרי הזה יּוגדיוהו .ותְוְעָהִּב רָב לע תֶרְָתִי
 הָלֹודְנַה הָעְרָה הֶׂשֲעֲא יא ובל רמאיו הָנָמִּמ רַתֹוי הָרָיִבֲע רַבְד ודל אבי

 בו הָיְהֶאְו : ןתיִרְבַּ גנְמָאנ אלו ומְע ןוב אל םֶּבִלְו ול ובזי ושלב
 %כּוא אלש ,יִאְרֹוּב י 5 הָמּועְמּו הָּלק תַעַדְּב היא יב ףֵאְו , יִדָיְּב ץֶרָׂשִו

8: 4 

 הָז רב ותֹולֲעַהְבּו ,תאֹוּב תַמַעּומ תעש ורֹוכְּכ יֵנּפִמ יִתְואּת רגב רומעל
 2 עט עט אר,

 ט"ע שוריפ
 םִע ןיִא .הָבושְּת ןיימ ּוצ םעֶנ ןוא תולָפּת
 ןיימ דְניִז םּוש ןייק ןעַמלאַהְראפ ַפ טיִנ לאָז
 ןייַז לאָז סֶע ןּוא הָבּוׁשְּת ןיימ ןוא טעֶּבעֶג
 ןעֶלאָז םיִצּולְמ עֶמּונ דֹובָּכ =אֵסְּכ ןייד ראפ
 לאו טעֶּבעֶג ןייט ןַא ריִמ ראפ ןעֶמעֶּג
 עניי רעֶּביִא בוא ןוא ןעֶמּוק ריד ראַפ

 ףֵׁשֹוייקיִלמ ןייק טיִנ ףיִא ּבאָה דני עֶסיֹורְג

 ןעֶגעֶּפֶע .ןיילא טְסְלאָז ּוד ךיד ףיא םעֶּג
 ןוא ךֹובְּביאַסְּב ןייד רעֶטְנוא ןופ רֶהיֵּט א

 טיִנ לאָז ףיִא ןוא הָבּוׁשְּת ןיימ ּוצ םעֶנ

 ףי) ראַפ ןופ ןעֶגיִרייִל םיִמ ןייֵג קעֶוװַא
 ! טעֶּבעֶג ּוצ ְףאָר טְסְרעֶה ּוד ןעֶד

 : ןיי\ לָלֵּפְתִמ גידְגעֶמְׁש רע לאָו הָלָפְּת יך ןוא

 ןיא געו) רעֶד לא םאָר ןוא ף אָָ
 יֹוזַא ןוא ןייֵג לאָז רֶע ןעֶכְלעוֶו

 פא ןעֶנייוַועֶג ּוצ ףיז . םיִא ןּוהָט רֶע לאז

 רעֶד ןיִא לאָז רֶע דניז ןופ ךיז ןעֶטיִהּוצ
 ףאָלְׁש ןּופ ףיֹוא טייֵמְׁש רֶע תַעַׁשְּב היִרְּפ
 ןוא ןוהמ וצ הבושה ןעטכארט .רְׂלאַּב

 ןעֶטיִה ןּוא םיִׂשֲעַמ עֶגייֵז ןעֶרעֶלְק ּוצ ָךאָנ
 ן'יראַפ .שיִרָמ ןייֵא ןעֶמּורְק ראפ ּוצ םיִנ
 עֶלַא ףיֹוא ןייַז הָדֵוְתִמ ףיוא רֶע לאָז ןעֶסֶע
 ףאז עֶמירְק רעֶדעֶי ףיֹוא ןוא .רָניִ עֶגייֵ
 ןּוא הָוה יּודיִוַהְו טמּורק ראפ טאָה רֶע סאוָו
 ןופ ןעֶרעֶטייוֵװ רעֶד םֶהיֵא טעֶט יּודיוו ד
 םהיא טעֶו סֶע זַא םּוראוָו .רנז 8
 ףיז רֶע טעֶו הָריִבַע ןייֵא ןעֶמּוק ראָפ
 ךיז ייַּב טעוֶו ןּוא רֶהיֵא ןופ ןעֶטְלאַהּפָא
 םעֶוייֵּב סאָד ןּוהְּט ףיא ןעק יונ ןעֶּטְכאַרְׁט
 הָדְוְתִמ ףֹורעֶר ןיילא ךיז באָה ָךיִא םאוָו

 1 (מ"ע רווחמ)

 רן ןופ ןיצ ךאב ףיא לעֶו ןעֶטעֶג
 ייֵז ףיוא טְגאָז קּוסְּפ רעֶד סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ
 םיִמ רעֶּביִא טאָנ ןעֶרייֵר ייֵז םֶמיִפְּב והּותפינ
 ןעֶנאָו גְנּוצ רֶעייֵז םיִמ ןוא ליֹומ רֶעייֵז
 מיִנ ןיִא ץֶראַה רֶעייֵז ןיא ןעֶגול םֶהיֵא ייֵז
 ףיִלְרָע טיִנ ןעֶגעֶז ןוא םֶהיִא טיִמ גיִטְכיִר

 לעו ףיִא ןוא הָנְהֶאְו ָףאַמְּפֶא רֶעייֵז ןּוא
 ףיִז זיא סאוָו רעֶנייֵא יט יֹוזַא ןייז ףאָד
 ץֶרֶׁש תַאְמּוטַא ןופ ןייז ּוצ רַהְטְמ ףיִז לָבֹומ
 ןיִא ץֶרֶׁש א הֶָליִבְמ תעַׁשְּב טְלאַה רֶע ןּוא
 ןעק יו רעֶריוו ןּוא הָוְהֶא יִּכ םֵאְ דְנאַה
 ראַפ ןייֵט ןיא העלניילק ּיוזא ןייז ףיא

 ףיִא וא רעֶפעֶׁשאַּב ןיימ ןעֶנעֶג דְנאַטְׁש
 ךיימ ןעֶנעֶג ןייֵטְׁשאַּב ןינעק םיִנ לאָז
 ןעֶטְלאַהּוצּפָא ףיז עָלייונ עֶניילקא הָוֲאַּמ
 %8 ןוא ֹותֹולֲעַהְבּו ןעֶנעוֶו רֹובְּכ ןייַז ןופ
 רָע טעוֶו ןעֶטְכאַרְטאָּב עא יר טעוֶו רֶע

 ךדז 8
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 תושעל יִראָּב רּוּבְנְו יִבְצַּכ לק הָהְיְו .הָריִבֲעַמ רַָמָשְּי זָא , ּוחּורְו ְּלְ

 ,לֵקְׁשִמְּב היה ויִכְרד לכ יִּכ רָהְזנ אָהָי ויכקע | ּוֲעֵמ ףַאְו םיִמָשַבְש ויָבֲא ןוצְ

 םהְו י ןָּבּוסְי יבקע ןוע עֶר יִמיּב אָריֵא הָמָל ,ה"ע ְךֶלֶמ יה דִוָד רַמָא ֵכָו

 יָבֹואָה תַע עיִגַה םּולָּכִל םֶכְׁשַחְי אלו יָבָקֲעְּב שדד םֶדָאָׂש תֹוִָמּו תונועה

 רֶשֲא לע וארוב יִנָפִל חַּבַׁשְמּ הרומ אָהְ א םיִפָרְּתַה תֶא אצַמ .א*ו שָפְַיְ

 לכאי הֶזַּבּו .ז"הועב הָבּושַתַּב תַחַא הָעָׁש תויְהִל הָבְוְ ,ויִאָנֹׂשִמ ורזע

 ןֵמָזִמ ןֵבָ ּנְרַמָא רֶׁשֲאַּכ לפה הָרָוְתִי בֶרֶעָה תליכא םֶדֹוקְ ,תיִרֲחַׁש תַליִגֲא

 : ; הָביִבְׁש | ןמְז דע הֶׁשֲעַי בֶרָעְבש הָליִכֲא

 תַלָחִּת םוימ םיִמָיַה ) הָׂשֹלְש ְךֶל ירָה
 2 טיפ 8

 אֵרֹוּבַה תֵאָריִּב קוחתיש רַע הָמיִמָת הָנָש רא םיִמָי שרח 'דַע ותַבּושה

 םֶהָּב ליִנָר היה תור יִבָעַה ןִמ ומצע רומשישכו -.םיִעָרָה יָׂשֲעַמ ל חיִנָיו

 ִיַמָׁשַה ןִמ "כ ידוע אָריָי אל .םֶהָמ רה ודל ואָבְש םיִמַעָפ הָמַּכְו

 רֶׁשֲא םיִנֵׁשִּיַה ויָעַׁשַּפ לע ,תֹּוכָוָל ול ובשחי תֹוריִבֲעַה ףאו , ּוהּועיִיַסְי

2 

 שח 5

 ה )ו

 מַה תֶאָמ םֶהיֵלֲע שקבִמו ֶרָחְתִמּו ההות .ריִמָת יהי ויִלֵעַמ

 טאל עי עס. אר,

 ם"ע שוריפ
 ןוא הָריָהֲע ןייֵא ןּופ ןעֶטיִהְּפָא םיוִועָג ףיִז
 ןוא ׁשריה ןייֵא וו טְכייל ןייז םעוֶנ

 ןעֶליו םעֶד ןוהָּמ וצ ביילא יו) קְראַמְׁש
 לעֶמיִה ןיא טְציִז םאוָו רעֶטאָּפ ןייז ןופ
 ןעֶמּוד ךיִז לאָז רֶע ןּוא ויָבקְע ןוטמ ףאו
 אייז סאוָו תֹוריִבֲע עֶנייֵלק יִד ןופ ּוליִפֲא
 לאָז ןוא םופ יִד רעֶטְנּוא ְךיִז ןעֶעֶגְלאַוַו

 ןוא ןעֶמְכאַרְמעֶּג ןוא ןעֶגעוֶו ףאז רעֶרעֶי
 הָמָל ה"ע ְךֶלָמַה רַוָד טְגאָזעֶג טאָה יֹוזַא
 ףאָה ףיִא סאוָו םייֵו ףיִא עֶד יִמיִּב אָניִא
 ןיִע ףאָרְטְׁש ןיימ ןופ געֶט יד ןיִא אָדֹומ
 םאוָו טיִרָמ עָנייֵמ ןופ דְניִז יִד ראפ ינמע
 תֹוריִבֲע יִד טְטייֵה סאָד םֶהיִא ףיִמ ןעֶלְגְנעֶר
 םעֶרְמ ּוצ ׁשְטְנעֶמַא 'םאוָו תֹוָצִמ יִר ןוא
 ייז טְנעֶכעֶר רֶע לייונ סיִּפ יִד טיִמ ייֵז
 סֶע זא לָביאַה תע עיגה ןעֶטייֵקעֶגייֵלְק ראפ

 רֶע ןוא ןעֶסֶע ןופ םייצ יד ןעֶמּוקעֶג ויא
 טאָה ןוא םישעמ עְנייז ןיִא טְכיִזעֶג טאָה
 ןעֶקְנאַד רֶע לאָז םעֶזייֵּב ןייק ןעֶניִפעֶג טיִנ
 םֶהיֵא טאָה רע םאוָו םאָנ ןעֶּביֹול ןּוא
 ראפ ןּוא דְנייַפ ןייז עֶרֶה-רֶצֵי ןופ טְציִׁשעֶג
 הָעָש א ןייַז ּוצ ןעוֶועֶג הָכוז טאָה רֶע םאוו
 ןוא הֶוְבּו טְלעוֶו רעֶד ףיוא הָבּוׁשְּת ןוא

 היִרְּפ רַעָר ןיִא ןעֶסֶע רָע לאָז טיִמ רעֶד
 ןייַז הָדֵוְתִמ ְךיֹוא ךיז רֶע לאָז יֹוזַא ןּוא

 1 (מ"ע  רווחמ)

 ראפ יֹזַא ןּוא טְכאַנ ייַּב ןעֶסָע ץראפ

 :ןעֶפאָלְׁש ןייֵג םעֶד
 ןיִא ןעֶטייֵצ יירד ןעֶמ טאָה יוזֲא דֶל ירה

 עֶכְלעוֶו םוּודיונ ייֵרְד ראפ נאָמ

 גאָט רעֶרעֶי ןייַז הָרֵוְתִמ ְףיִז לאָז ןעֶמ
 טעו ןעֶמ סאוָו ןֶהֶא שיצ רעֶד ןופ
 ןייֵא ויִּב ןּוהאָמ ּוצ הָבּוׁשְּת .ןעֶגְנאַפְנָא
 טעו ןעֶמ ויְּב רֶהאֹי ץנאנא רעֶדָא שָדוח
 טְכְראָפ םיִמאָג ןיא ןעֶרעוֶו טְקְראַטְׁשְרעֶּפ
 םיִׂשֲעַמ עֶּמְכעֶלְׁש עֶלֶא ןעֶגייֵל קעוֶו ַא ןּוא
 טעוֶו ׁשְטְנעֶמ רעֶד זַא נוא ֹוטְצַע רֹומְׁשִשְּו
 רֶע 'עֶבְלעֶו תֹוריִבֲע יד ןופ ןעֶמיִהְפָא ְךיִז
 יו ןּוא .ייֵז ןיא טְנֹואוועֶג ןעוֶועֶג זיא
 ּוצ ןעמיק םוא ןעלעוֶו יז לְהאָמ לֶהיֵפ
 ןופ ןעֶטיִה רעֶמּוא ףיז רֶע טעֶו דְנאה

 ןייק ןעֶּפְראַד טיִנ רֶהֵעָמ ןיֹוׁש רֶע עו ייֵז
 טעוו ןעֶמ םּוראוָו ייז ראַפ ןעֶּבאָה אָרּומ
 ּוצְרעֶד ןעֶפְלעֶה לעֶמיִה ןופ ןיוש םּוא
 ןעֶלעוֶו ןְהֶא גְנאַל ןופ סאוָו תֹוריֵבֲע יִד ןּוא
 ןעוֶו ןעֶרעֶֶו טְניִכעֶר ראַּפ תֹויִכָו ראַפ םּוא
 ןעֶּבאָה הָטֶרָח גיִדְנעֶטְׁש לאָז רֶע זא רֶהאָנ

 יז לא) רֶע טאָנ ןעֶטעֶּב ןוא יז ףיֹוא
 היו לאָז ןוא תֹונֹורְכִזַה רָמַס ןופ ןעֶקעֶמְּפָא

 שָלָמ םָדָא םִאְו ייֵז רעֶּגיִא שָפָנ ןייז ןעֶגּונייֵּפ
 רעֶפאַלְׁש א רעֶּבַא הַא רֶע ּביֹוא אּוה

 שטנעמ 9



 הבושתה דוסי 10

 %כ אלמי לאו .ויתוואתמ ךושמי תוינָעתְו םישק ןיּוניע לובסל לֹובָי וניִאש
 חור רַּב םֶהָרְבַא 'ר בֶרָה רַמֲא ןָכְו הָּתְׁשִמְּב אֹלְו לָכֲאַמְּב אל ,ותָוֲאַּת
 . תֹולָכֲאַמַה תַעיִנְמ אלְפּומַה הָּּועְמַה לֹודָנַה רֶדְנַה . םלוע יִדיֵסֲחַמ דָחֶא הָיָהָׁש
 ףיד יֵב .ןַי תֹוְּׁשְִו רֵׂשַּב לֹוכֲאְלַמ יִרְמַנְל בוזֲעַי א ויָרָבְד שָריִּפ ןכְו
 ּונָמֶמ ַחיִנְי ,לֹוכֲאָל בָאָת גרו .ולָבַאמ תַעּב ְךַא ,הָדוּת הָרְסֶאש הַמ
 ,אֹוטֲחַמ נעמי הֶז הרד ותוָוֲאַּת יִפּכ |לֵכאי לֵאָו ויָתוֲָאַּתִמ אָרֹוּבַה "דובב
 דיִמָּת םוי לֵכּב הֶז יִּכ . עּובְׁשִּב דַחֶא תיִנֲעַּתַמ רֶתוי אֵרֹוּבַה תַבֲהַא ורבו
 הָרֹוּתַּ ובל םיִׂשָיו , אֵרֹוּבַה דֹובְכִל ותוָוֲאַתִמ חיִני ותייפש יִדיִמּו ֹולָכָא יִדיִמ
 איִבֵמָׁש ת"ת לֹודָג יִּכ . ןיֵפַר יִנָׁש דֹומְְי דַחֶא ףד .דֹומְלְל ליִגָר הָיָה מא
 םַה חו תֹוצְמֹלְו .הָרֹוּתַל ֹורְצִי תַיְפַכַּב ומצע רַמייַמ הָיְהִיְו הֶׂשֲעַמ יִדיִל
 א הָׂשועָה םֶדָאּכ אֵרֹוּבַה תַוְצִמְּ םֶדָא לי לֵאָו הָבֲתַא ָש ןיִרּוסְי
 = אָלֶא ַחיָנֵמ םיִמָעָּפ הָׂשוע םיִמַעָּפ

 5 ירא
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 לא ,הָוְצִמ תֹואְּב םיקיזחמ ז םָניֵאָׁש םֶדָא נב לא חָרֵאְתִנְ ,הָוְצִמְל תש
 רֶמאֹיַו ינפ זיִעֵי אָלָא .הָשּוּב הָתֹואְל הל יֹוא יִּכ הָשּוּבַה יֵנְפִמ הָוְצִמַח ני
 יהי םִא ּוליִפֲאַו . הָזַב אָצויַכ לֵב ֵבְו ,אָרֹוּבַה תַוְִמּכ ריַַּכ דֹועְסֶאְו ומיִש
 הָוְצִמ רֹובֲעַי אלְו םֶהיֵניֵעְּב יִתָפְּכ 'תויִהָל ול שי מ"מ ויָלֵע םיִצְצולְתַמ םֶּלֹועָה

 ו

 ט"ק שוריפ
 ןוא ןעֶגיִנייַּפ טיִנ ףיז ןעק ןוא ׁשְטְנעֶמ
 ןעֶהיִצ קיִרּוצ ְךיִז תֹוחְּמִל רֶע לאָז ןעֶטְסאַפ
 ןעֶלְהיִפ רעֶד טיִנ לאָז רֶע תֹווֲאַּת עֶנייֵז ןיפ

 עֶקְניִרְט ןיִא ןה ןיִסֶע ןיא ןק המ ןייז
 לאָז רֶע זַא זיִא גְנּונייֵמ רעֶד טיִג נּוא
 ׁשייֵלְפ ןעֶסֶע ּוצ ןעֶרעֶה ףיוא ןעֶצְנאַננּוא
 ןיִא םָע םּוראָו ןיינ ןייונ ןעֶקְניִרְט ּוצ ןּוא
 טאָה הָרֹוּת יד סאוָו םיַרּוסיא יד גּונעֶג

 ןייק ןייַז ףיִסֹומ טיִנ ףְראַד ןעֶמ ְְּרָסַאיִנ
 רֶע נוא םֶסָע רֶע תַעַׁשְּב ראָנ .םיִרּוסיִא
 לעֶסיִּבא ףיז רֶע לא ןעֶסֶע וצ ףךאָנ טסילג
 טיִנ ןּוא ןעֶגעוֶו םיִטאֶג ןופ ןעֶטְלאַהְּפא
 לאָז רֶע ןעֶצְנאַג ןּוא הָוֲאַּת ןייז ןעֶלְהיִּפְרֶע
 ןּוא הָו ְךָָדְו ליו רֶע לָעיִפ יוִו ןעֶסֶע טיִנ
 ןופ ןעֶטְלאַהְּפָא םּוא טעוו גְניִרְהיִפ רעֶר
 ןהֶא ןעֶנאַט רעֶד םוא טעוו נּוא ןעֶגיִרְניִו

 רעֶד ןיא תיִנֲעַּת ןייא םָלֵא רֶהֵעָמ טאָנ
 ןעֶרעֶי ףיז רע טעו יזא םּוראוו ָףאָו

 ףיז ןעֶקְניִרְפ ןוא ןעֶסְצ ןעֶרעֶי ייפ גאמ
 ןעֶואָלְּפָא טעוֶנ גוא טאָנ ןֶהֶא ןעֶנאַמ רעֶד
 םיִׂשָיַו ןעֶגעוֶו דֹובָּכ ם'טאָג ןופ הָוֲאֹּמ ןייז
 ןּוהָמ ןיירא ץראה ןייז לאָז ןוא הֶרָוּתַב ובל
 שגיואוועָג זיִא רָע ּביֹוא .הָרֹות רַעָר ןיִא

 לאְו הָרֹוּת טאַלְּב ןייֵא ןעֶנְרעֶל ּוצ ןעוֶועֶג
 םּוראוָו ,םאַלְּב ייוֵוְצ ןעֶנְרעֶל טְצעֶו רֶע
 תֹוָצִמ ןּוהְט םּוצ טְנְנעֶרְּב הָרֹוּת ןעֶנְרעֶל
 ןעֶרעֶטאַמ ךיִז לאָז רֶע ןוא ֹוטְּצִע רַמַיְמ הָיְהִיְ
 ןעֶנֹואוועֶגּוצ ףיז םּוא רּוטאנ ןייז ןעֶגְניוִוְצ וצ
 ׁשיִנְרעֶטאַמ יִד ןיִא תֹוצִמ ןוא הָרֹוּת ןּוא
 לא רֶע ןוא .הָכֲהַא לָׁש םיִרּוסְי ןעֶמייֵה
 לְהאָמ א גיִלעֶפּוצ ראָנ תֹוצִמ יד ןּוהְט טיִג
 זימ רֶע ןעֶר טיִנ לְהאָמַא ל ןּוהָמ אָי
 ןעֶצְנאַג ןעֶמיִמ ןּוהְט תֹוָצִמ עֶלַא לֶהאָמ עלא
 ךֶרֹודַא טיִנ הָוְצִמ םוש ןייק ןעֶצְראַה
 םיִנ ןוא טייֵקְליֹופ תַמֲחַמ טיִנ ןעֶזאָל ּוצ
 ׁשְטְנעֶמ ַא לָשָמְל ןוּגְּכ הי ןעֶמעֶׁש תמחמ
 ,תֹודּועְס ייֵבְד תֶּבַׁש ןעֶסֶע ּוצ בִיּוחְמ זיִא
 ןעֶשְטְנעֶמ א ּוצ עדארְג טְמּוק רֶע זַא נּוא
 הָוְצִמ רעֶד ןּוא רֶהְזָנ טיִנ זיא רֶע סאוָו
 הָוְצִמ ּוד רֶע ראָט תיִׁשיִלְׁש הָרּועְס ןופ
 ראפ ףיז טְמְהעֶׁש רע תַמֲחַמ ןעֶזאָלְפָא טיִנ
 ןּוא ןייז םיִנָּפ זיִעָמ לאָז רֶע רֶהאָנ םעֶנעֶי
 םויקמ ןעֶסֶע ןעֶּבעֶג םּוא לאָז ןעֶמ ןעֶטעֶּג
 ןיא ןעֶכייֵלְג םאָד נּוא הָוְצִמ וד ןייז ּוצ
 ןעֶכאַל טעוֶו ןעֶמ זַא ּוליִּפֲא ןּוא תֹוצִמ עלא

 טְסעֶר ןופ רַע רֶהאָט רעֶניִרעֶד םּוא ןופ



 ר הבושתה דוסי
 חָתֶבֲהַאְּב לכ ,דיִמָּת הָנְׁשִּת הָתָבֲהַאְּב רֵמֲאָנ הָז לַעָׁש אֵָרֹוּבַה תַוְצִמְמ הָנֵטְק
 ּוניִצִמ הֶז תמגגדו .ּהּב ןורלו ףיקמע לַּכ ַיִגְהָל יִתָפּו הָגוש הָיְהִּת הָוְצָמ לש
 הָרֹוּתַּ קסועו ירופצ יש וּתֲחַּפַה קוש צב בשוי הָיִהֶׁש . תַדּפ ב א"רּב
 ליִבָשְב םלועַה יניעב יתְפּכ הֶאְרנ הָיָהְו ןֹויְלֲעָה קוש דַצִּ לַמּומ וניִדָסְו
 םִאְו . (ןיִבּוריִעְּב ןִרְּבַעְמ ןַציִּכ 'פב) ,הָרֹוּתַּב מעל ארובה תַוְּצִמ תַבֲהַא
 ימי הָנָׁש יע לָּב ימ ןולאָּכ רָבָש ול ןינתונ דמי יִצָחּב רַמָפַנְו ןַּכ הֵׂשֲע
 םִאְו טַעְמ םִא דֵבֹועֲה תנְׂש הקגתמ ֹותָמְכָחִּב ה 'עהש ש"זו תֹוָצִמְּ ניֵתונְׁש
 לש ורָבְׂשִּכ טְעּומ לש ןרָכְׂש ןיִמֲעּומ וא ןיִּבּורְמ ויָמָי םִא לֵבאי הֵּבְרַה
 ,םיִנָׁש ב םָגָרַּפ איִבְנַה לע . 4 . לֵאָרְׂשִי תֶא ספ הֶשמ ,הָּבּורְמ
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 לכו יֵתֹונֲע 'ינפל יבוש .דּומֲעַת יש יִּכ :ַלב יחפ והתלו סיר טגיא
 .ןָּכ רַמאֹי לַא .יִלָע ּורְבֶעָש תֹונוֲעָה רֶגְנִּ ליִעוי אל תֹוׂשֲעַל לבוש הַמ

 -ה

 | ט"ע שוריפ
 ראפ רעיִז ןעֶמעֶנ ייז ןעָמּוק טְנעֶוָא עֶטְסְנעֶלְק יד ּוליִּפֲא ןעֶזאָלְּפֶא טיִנ ןעֶגעוֶו
 ףייא רעֶד זיא .ףךֶלֶמ םעֶד ןופ םֶסֶניִד ֹוזַא בוא 'וכו הָתָבֲהַאְּב רטָאָג הָו לעָש הָוְצִמ
 םעֶד ראפ טְרעֶדאָפעֶג ףיוא ןּוא ןעֶמּוקעֶג טְסעוֶו ּוד ויְּב ןעֶרְהיִּפ ףיר ּוד טְסְלאָז
 עֶרעֶדְנַא יִנ ןעֶּבאָה .טְסְניִר ראפ גאָמ םעֶלַא טיִמ ןעֶרְהאָי עֶנייַד ןעֶּנעֶלְסיֹוא
 וד ריד טְמּוק סאוָו ראפ טְגאָזעֶג םיִלֲעֹוּפ טיִנ טְסעֶו םח] הָליִלֲח םֶאְּבּו ןעֶמּוג
 .גאָט םעֶר טייֵּבְרַאעֶג טיִנ ףאָר טְסאָה | רַבָש ּףָל ןיִנְתֹונ ןעֶרְהאָו עֶגייַד ןעֶּבעֶלְסיֹוא
 ןעֶזעוֶועֶג טייֵרנ ןיִּב ךיא אייז רֶע טְרעֶפְטְנֶע ּוד יונ ףיילג רכש ןעֶּבעֶג ריד ןעֶמ טעוֶו
 גיִרְלּוׁש ךיִא ןיִּב םאוָו טייֵּבְרַא יד ייַּב | יד טיִמ רֶהאָנ גיִצְנעֶּביִז טְּבעֶלעֶג טְסְלאוָו
 ןעֶפיִרעֶג קעוֶו ַא ףימ טאָה ךֶלֶמ רעֶד זַא טְסיִּב ור םּוראוָו םיבוט םיִׂשֲעַמ נּוא תֹוצִמ
 רעֶד טאָה ,ןעֶריִצאַּפְׁש םּוא טימ ןייֵג ּוצ טְּבעֶלעֶג רעֶגְנעֶל ּוד םֶסְלאוָו גיִדְלּוׁש טיִנ
 רֶע טאָה 'טְבעֶרעֶג זיא רֶע זַא ןְהעֶזעֶג ךָלְמ רעֶד .ןּוהְמעָנ תוָצְמ רֶהעֶמ ּוד טְסְלאָּו
 יד יִװ טְקְנּופ ןעֶּבעֶגעֶג רֹכְׂש ןייז םוא ןייֵא םעֶד ףיֹוא טְנְנעֶרְּב אָמּוחְנַּת שֶרְדֶמ
 נאָט ןעָצְנאנ םעֶד טייֵּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה סאוָו םיִלֲעֹוּפ ןעֶגְניִרעֶג טאָה הֶלֶמ ןייֵא לָׁשֶמ
 לוו סאוָו ׁשְטְנעֶמ רעֶד גוא רמאי לאו ןעֶּביֹוהעֶג ןֶהֶא ייֵז ןעֶּבאָה ןעֶמייֵּבְרַא ןעֶלאָז
 ףָע ןייַג .הָבּוׁשְּת ןעֶמְלעֶה ןיֹוׁש ריִמ ןעק עֶגיִרעֶּביִא יד ןוא גאָט ןעָצְנאנ א ןעֶגְנאַגעֶג שַא יו טְניִדְנִועֶג לֶהיִפ יֹוַא ּבאָה ףיא םּוא טיִמ רֶע זיא ןעֶריִצאַמְׂש ןייֵג םּוא ןיִרעֶטאַמ טְסיִזְמּוא ףימ ךיִא לעוֶו 'סאָו טיִמ לאָז רֶע ךיז ּוצ םעֶנייֵא ףֶלֶמ רעֶד ןעֶטְכאַרְמ טיִנ ףיז ייַּב לאָז ןּוהָּט הֶבּוׁשְּת םֶּפיֵר םעֶד נּוא ייֵרְטעֶנ ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ
 םוראו) ןעֶטְכאַבְט טיִג רֶהאָנ סאָר לאָז םוצ גאָט םעֶד ייֵרְטעֶג טייֵּבְרַאעֶג ןעֶּבאָה
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 ביִתְכְר . דוע ּורָכָנִי אל םֶהיֵעְׁשִּפ יִּכ .איִבָנַה לאַקְזֶחִי י"ע ה"בקה ַחיֶטְבִה יִּב
 .יַתֹוקְח לָּכ תֶא רַמָׁשְו .הָׂשָע רֶׁשֲא ויָתאֹמֲח לַּכִמ בּוׁשָי רֶׁשֲא עָׁשֶר ה
 אל הָשָע רֶשֲא ויָעָׂשְּפ לָכְו . תּומִי אל הֶיְחי הָיָה הקָדְצּ .טָּפְׁשִמ הָׂשָעְו

 ;הָיְהִי הָׂשָע רֶׁשֲא ותְקְדִצְּב . דוע דל ור
 : הבושתה דוסו םלשנ

 אררט, //-ער,/ר,/ר\/ע\,י\-ער,/ר.ער ירש

 ט"ע שוריפ
 לַעב א יונ הָגיִרְדִמ יד ןיא ןייֵטְׁש םיִנ ןעק ןעֶטְסעֶרְנ םעֶד ּוליִּפָא טְפְלעֶה הֶכּוׁשִּת
 ליזוו ןּוא הָכֹומ יִרְׁשֵאְו ,טייֵמְׁש הֶבּוׁשְּת ןיִא ןעֶניִּפעֶג  ריִמ יוִו יֹוזַא ,הָריֵבֲע טֵעַּב
 ןּורְמ ּוצ הָבּוׁשְּת הָכֹוז זיִא סאוָו םעֶד זיִא | ןוא םיִׁשָרְדָמ ןּוא תֹורָמִנ ןּוא םיקסופ הָמָּכ

 עֶצְנאַג יִר הָּכמזְמ ףיוא טיִמ רעֶד זיִא רֶע זַא סורג יֹוזַא זיִא הֶבּוׁשִּת ןופ ַחֹּכ ּרעֶר
 ;טְלעוֶו = | רּומָנ קיִדְצ א ּוליִּפֲא זַא טְגאָז אָרְמִנ יד

 .לאֹוג ןויצל אובי הבושתה | תוכזבו
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 תורצח יבוריע יניד
 הָלַח יִד ןעֶּבייֵה ףוא ומ רָע 6 ; תָּבַׁש םוא םיוא טְמּוק בומ.םוי זַא א

 ןעֶניִז ןיִא זופ ןוא חַּמָמַא יֵבּוריִע ןייֵא ןעֶכאַמ ןעֶמ זּומ
 הָּלֵח יִר הָּכזְמ ּזיִא רֶע זַא ןעֶּבאָה ; תֹורָצֲח

 םעֶד ןיִא ןנאוו סאוָו עֶלַא יד רפ + ןעֶמ נּוא הָלַח ןייֵא טְמעֶג ןעֶמ 63
 : רֶצָח ןיִא טנאוו סאוָו םעֶנייֵא טיִנ

 הָלֵה יִד טְמעֶנ רעֶּבְלעֶז רעֶד (ד רעֶטְלֶע לאָז רע רֵצֲח טעֶניִנייֵא םעֶד
 גהָבְרְּב יִד טְכאַמ ןּוא קיִרּוּצ : רֶהאָי ן ןְהעֶצייְד ןגפ ןייַנ

 תורצח יבוריע רדס
 ונְׁשְרַק רֶׁשֲא םֶלֹועָה ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתִא ְךּורָּב

 ;בּוריִע תַוְּצִמ לַע ּונֶָצְו ויָתֹוְצִמְּב
 תֹותְּבַׁש לֶכְּב איִבֲהלּו איִצֹוהְלּו םיִנְכַהָל אָנָל אָרָש אחי ןיִדְּב

 םיִּתַּבִמּו גנל גנמו רֵצָחְל רֵצֲחָמ תִיַבְל תיבמ .תאזה הָנָׁשַה

 רֶדָחָמּו תוריצחל יּובמִמּו יובמל תֹוריֵצֲחמּ םיִּתָבָל רֵצֲחְמּ רֵצָחְל

 הֵאָּבַה תָּבַׁשְּב ןָל ְךיִרָצְד המ לָּכ תּיַּבִל גֵגִמּו גל תִיַּבִמּו רֶרָחָל
 * תורצת יבגריע ₪ גשטטרפ ָעלַא טכַאמ סָאװ רָעד תאזה הָנָשַה תֹותְּבַׁש לָבְבּו

 1 הָנָש לש םיבוט םיִמָיַבּו [הָז ם"ויב) רהָע טגָאז "יו ברע זיא גַשטנרפ "דנא

 תאוה ריִעֵּב םיִרָדַה לֵאָרְׂשִי לָכְלּו ּונָל .תבוטל וניֵלֲע םיִאָּבַה

 { תאזה ריִעָּב ףסותיש יִמ ָכָלּו
 רָעוו 13 1 (מ"ע רווחפ) --%



 19 ז תורצח יבוריע רדס
 ןאָנְראַׁשו ףיוא ןיגא] רֶהָע לאָז "ידה ןופ ׁשְמייֵט יִד םיִנ םייֵטְׁשְרעֶּפ סֶע רֶהעוָו

 : רעֶפְרעֶו עֶניִר

 ןְגאָרְטּוצ םֹורַא ןוא ןעֶגְנעֶרְּבוצ ןייַרַא ןעֶנעֶמ ריִמ ןעֶלאָז בּוריִע םעֶד טיִמ
 ףַצָח ןופ רַצָח ןיִא ּבּומְש ןייֵא ןּופ בוטש עֶרְדֶנַא רעֶד ןיִא ּבּוטְׁש ןייֵא ןופ

 ןעֶלעו) ריִמ םאוָו רָדֵח ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ רֶדַח ןייֵא ןּופ ןּוא ּבּוטְׁש ןיִא
 : רַצָח םעֶד ןיִא ןעֶניֹואוו סאוָו עֶלַא יִד ּוצ ןּוא ןעֶּפְראַד

 טי לע יי

 ןילישבת יבוריע יניד
 אָרָׁש אָהְי ןיִדְּב , ןופ חַסּונ םעֶד { ןעֶבאָמ טיִנ ןעֶמ רֶהאָּמ בוט םוי וא

 : יִרָנָע ויִּב זַא םעֶד רעֶּביִא .תָּבַש ףיוא
 יז ומיִנ טייֵמְׂשְרעֶפ םָע רעֶוֶו (ר | רֶהאָמ  ,גאָמייַרּפ טְלאַפ בומ:םוי
 רֶע לאָז "ןיִדְּב, ןופ ׁשְטייֵט ףיוא גר ןאונ:ןעֶסֶע ןעֶטייֵרְגְנָ טיִנ ןעֶמ
 דב. ןופ ׁשְטיימ יִד ןעֶנאַז רעֶסעֶג םֶכאַמ ןעֶמ ןעוֶו טְלאָמעֶד ראָנ .תָּבַׁש
 ןעֶמ לאָז " יִדְבי ןעֶגאַז םעֶד ְךאָנ (ה )!ןיִליִׁשְבַּת בּוריֵע א בומיםוי בֶרָע
 בּוריִע סער ןעֶמְלאַהעֶּג ןיִליִשְבַּת בּוריֵע ןופ רֶדֵמ רעֶד (2

 טֶסָע תָּבַׂש ןּוא .תָּבַש ףיוא ןיִליִׁשְבִּת  בָרָע טְסעֶג ןעֶמ . יױזַא זיִא
 ; ףיוא םֶהיֵא ןעֶמ  !,,ֹטיֹורְּבַא רעֶרָא הָלַהִא בוטימוי
 ןעֶמ ומ ןִליֵׁשְבִּת בּוריֵע םעֶד 0 | הָלְהַא ןעֶמְהעֶנּוצ זיִא הָוצִמ רֶהעָמו
 טאָה ןעֶמ רעֶדייֵא ןעֶכאַמ | | היִרָפ תֵּבַׂש ףיוא םייֵרְנעֶגְנָא זיִא סאו
 רֶע ְׁלאַּב יונ םּוראוָנ ,ּוכְרָּב טְנאָנעֶג | ]וא + ןתיִׁשיִלָׁש הָדּועְס ףיוא רעֶדָא
 רעֶד רעֶדָא , ּוכְרַּב טְנאָזעֶג ןיוש טאַה ; םֶכאָקעֶג לעקימש א ןעֶמ טְמעֶנ ּוצְרעֶד
 ןעֶמ ראט , טְנאָזעֶג ןיוש טאָה םלוע | .ייֵאַא רעֶרָא .שיפ רעֶדָא , ׁשייֵלְפ
 בּוריִע ןייק ןעֶבאַמ רֶחעָמ מיִנ ןיוש | חַוְּצִמ לַע הָכָרְּב יד טְכאַמ ןעֶמ ןּוא

 ּוצ ויִא עֶמְמעֶּב סאָד ,ןיִליֵׁשְבַּת ; בּוריִע
 ;הָחְנִמ ראפ ןיִליׁשְבִּת בּוריֵע םעֶד ןָכאַמ | ןעֶגאָז ןעֶמ וומ הָכָרְּב רעֶד ְךאָנ ס

 טא 07 א א

 1 : ןיִליִׁשְבַּת בוריע א ןעֶמ םֶכאַמ , בוט:םוי בֶרָע זיִא גאָמייֵרְּפ ןעוֶו

 ונשךק רֶׁשֲא םֶלועָה ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ךורָּב
 + בּוריִע תַוְצִמ לַע ונְוִצְו ויָתֹוֲצִמִּב

 יִנּומְמַאָלּו ילושבלו ַײּופַאל אָנָל אָרָׁש אָהָי אֵבּוריִע ןיִדָמִּב
 אָמֹויִמ אֵנְכְרִצ לָּכ דַּבֲעְמְלּו אָנְקַתְלּו אָנֵרְׁש יִקּולְדַאְלּ
 : תאוה ריִעָּב םיִרָדַה לש ו אָָל ַָּבַׁשְל אֵבָט

 רעו 1 (מע "רוזחמ)



 ןילישבת יבוריע רדס 4
 ."ןיִרֲהַּכ, ןּופ ׁשְטייֵט יִד םיִג טייֵטְׁשְרעֶפ סֶע רעָט

 :רעֶמְרעֶו עֶזיִר

 ּוצ םֶּביֹולְרֶע ןייז זְנּוא לאָז בּוריֵע םעֶד ְךֶרּוד .אָרָש אַהָי אָכּוריִע ןיִרֶהַּב

 םייקמיראונ ןיִא גְראוַוןעֶמֶע ןעֶטְלאַהעֶּגּוצ ןּוא ןעֶכאַה וצ ןוא ןעֶקאַּב
 ףיוא בומ:םוי ןופ סעֶנעֶּפְרעֶרעֶּב עָלַא ןּוהְמ ּוצ ןּוא ,ןעֶרְניִצּוצְנָא טְכיֵל ןוא

 ;טְראָטְׁש עֶזיִד ןיִא ןעֶניֹואוו סאוָו עֶלַא ראַּפ ןוא זנּוא ראַפ ,תָּבַׁש
 6 .,שאצעשי

 1 א עי

 הלפתה םדוק הלפת
 {םיִבְהֹוי ןוא ה"ר טֶבְפַבּו . ןיִניוִואַד ןיִדעֶי ראפ הָלֶפְּת עֶזיִר ןיִגאָז ּוצ ךייִלְנ רֶעייֵז טְזיִא םָע

 לָכְו םיִגיֵרְּטַקְמַה לַּכ עיִנְכַתָׂש יַתֹובֲא יתלאו יַחֹלֲא יו ףיָנְפְל ןוצָר יִמְי
 תֹולֲעַל יִתְלָפִּת תֶא םיִכָּכַעְמּ םֶלועַּב םיִׁשָמֹוׁשְמַה םיָנֹוציִחֲה תופילקה

 בֵּכַעְמ הָמיִעְבָש רואָש א . ףָנוצְר תושעל ינוצרש הֵּתַא ַעְרַוי יִּכ ְףיֶנָפְל

 לֵאְו יִתָלפְּת תֶא ּוכְּכַעַי לאו ונרטקי לאו יִנּוקַי לֵאָׁש םֶהָּב רועְּג ןֵכָל יתוא
 ןִמָא ףינפל תֶלּבּוקְמ יִתָלִפְּת אֲהְּתָׁשּו יִתָמְׁשַנְּ אלו יפּונּב אל יִּב ּוטְלְׁשִי

 : ןוצָר יִהְי ֵבְ

 ןאָגְראַׁשְו ףיֹוא ןעֶגאָז רֶע לאָז

 ו

 . ףמאי תיוחש תלפת םדוק

 תודוהל יִּפ תֶא ממ יִניִרה

 תֶא ןֵַחְתִהְלּו ללה

 םיִכָלְמַה יֵבְלַמ ְךֶלֶמ יִאָרוּב

 לֵַּפְתַמ ינירהו .היּבקה

 .רמאי החנמ תלפת םדוק

 תודֹוהְל יִּפ תֶא ןֵמַזְמ יִניִָרַה
 תֶא ןנַחְתַהְלּ לֵלַהְלּ

 םיִכָלְמַה ֵבְלַמ למ יִאָרֹוּב
 לֵַּפְִמ יָניִרֲהו ה"ּבקה

 < רמאי תיברע תלפת םדוק

 תֹודֹוהְל יִּפ תֶא ןֵמַזְמ ינירה
 תֶא ןֵנְִתֶהְלּו ללַהְּ

 םיִכָלְמַה יֵבְלַמ ְךֶלֶמ יאְרֹוּכ
 תַפְּת לֶצַפְתִהְלּו ה"ּבקה

 ומיְִרּו ּוליִחְרַב תיִבְרַעוּוליֶחְרִּב הָחְנִמ תַלְִּתְּוליִחְדִּב תיִרֵתַׁש תַלפְּ
 בעי ןקיִפָש רֶׁשָנ רוב קיּתָׁש רוש רוסְּב ּומיִחְרּוהֶיְרַא רֹוסְּב = ּומיָחְרַ
 חיע אָשיִדְק אָבָמ ּוניִבָא אָׂשיִדק אָבְס ּוניִבָא קָחְצִיּוניִבָא םֶהָרְבֲא | ןקיתש
 רָשָנְכ ויִנָּב לע ףפועַתַמָש | ומִצע תֶא ביִרָקַהָׁש ה"ע| . ה"ע = אָשיִרִה אָבָמ
 םע הָניִכְׁשַה אָדחיִל;רשְּכ ַחֵּגְוִמַה בג לַעְומִע הָניִכְׁשַה אְרֵהלְו
 אָניִמַיְר ןיִעֹורְרִּב היּכקה!םִע  הָנִבְׂשַה אָרֲחיִל!אוה ךּורָּב שודקנ
 יָּכ םַעְּב אָלָמְׂשרְואָעורְדַּב הב אָׁשְדּוקְםֵׁשְּב אָניִמְי אָעֹורְדִּכ
 :לֵאָרְׂשִי ;לֵאָרׂשִי לַּכ ֵׂשְּב אָלאָמְׂש : ;לֵאָרְׂשִי לכ

 ייהנודהאי ייהנורהאי י"הנורהאי

 הנשה שאר ברעל החנמ תלפת
 . היִרֲחַׁש אייַּב ךיִז טְניִפיִנ פָצ , תֹונָּבְרקָנ טְנאָז ןעֶמ

 יִרְׁשַא
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 םָעָה יֵרְׂשַא ול הָכְּבָש םַעָה יִרְׂשַא : הָלָס ףּולְלַהַי רוע סיב יבשוי

 ףֶָׂש הָבְרָבֲאְו ךֶלֶמַה יָא ףְמֶמּורֲא רובל הָּלִהְּת ! ויָהֹלֲא יש
 מ לועל | 1 (מ"ע רוזחמ)
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 | םֶתַעְוש "תֶאְ הֶׂשֲעַי ויָאָרִי ךּוצָר : 'תֶמָאָב אבק ר שא לבל ויָאְרּוק לֵב
 תַּלְהִּת : ;ריִמְׁשִי םיִָׁשְרָה לב תֶאְו ויבְהא לָּכ תֶא 5 רמוש } עו עַמְשי

 הי ְךֵרָבְנ ונַנֲאַו ;דָעָו םָלֹועְל ושדק םש רָשּב לָּכ ְךֶרֶביִו יִּפ רֵּבְַי .

 | קיח } : ָיּולְלַה םלוע דעו הֵּתַעָמ

 : וניהלאל לדג ּובֲה אָרְקֶא יי םָׂש יִּכ

 : ףֶתָלְהְּת ריִנָי יִפּו חָּתִפְּת יַתַפְׂש נא

 .םֶהָרַבַא יַהֹלֲא ּוניֵתֹובֲא יִהְלאָו ּוניֵהֹלֲא יי הֶּתִא ְךּורָּב
 רובה לודנה לֵאָה בֹקֲעַי יֵהלאָו קָחֶצִי הלא

 רֵכֹוזְו לֹכַה הָנֹוקְו םיבוט םיִדָסח לֵמֹונ ןֹויְלֶע לֵא אָרֹונַהְ
 ןַעַמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל לֵאֹוג איִבֵמּו תובא יִדָסַח

 ';הָבֲתַאַּב ֹומְׁש

 :םהרב נָא ןנמ יי יי התא ךורָּב + ןגָמֹו עישומו רווע ךֶלֶמ

 בר הָּתַא םיִתָכ הָיַחְמ ינֹדֲא םֶלועְל רֹוּבִנ הָתַא
 ;ַעיִׁשֹוהְל

 ףמופ ,םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָיְמ רָסחְּב םייח לֵּכְלַכְמ
 םִייקְמּו םיִרּוסֲא ריתמו םילוח אפרו םילפונ

 המור יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ְךֹומָכ יִמ ,רָפָע ינשיל ותנומא
 :הָעוׁשֹי חיִמְצַמּו היחמו תיִמָמ ְךֶלֶמ כ

 ןטאנו 18 1 8 - (ש'ע וװחמ)
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 ג הָמִא ךּורְּב :םיִתָמ | תויַחַהְל הָּתִא ןִמָאְְ
 ;(* םיִתָמַה הָיַחְמ

 ָךּולְלַהְי םוי לָכְּב םישודקו שודק ְךְמִׁשְו שודק הָּתַא

 ;שודקה לֵאָה 4 הָתַא ָךּורֵּב ;הָלכ

 ; הָניִּב שואל דֵַלמּו תַעַד םָדָאְל ןנוח הָּתַא

 י תַעָדַה ןנוח יי הָּתַא ְךּורָּב ;לֵּכְׂשַהְו הָניִּב הָעְר ףֶּתְאָמ ּונֵנָח

 ְךֶתָדֹובֲעַל נָּכְלַמ ונברקו ְךֶתֶרֹותְל וניֵבֲא ונֵביִׁשֲה

 הָתִא הּורָּב ; ְךיֶנָפְל המי הָבּושתּב ּונְריִזַחַהְ

 :הָבּושַתְּב הָצֹורָה יי

 חלו וסְו לָחומ | יִּכ ,ּונְעָׂשָת יִּכ ּונֵּכְלַמ ּונָל לַחְמ ונאָמָה יִּכ ּוניִבָא ּונָל חַלֶס

 ;ַחֹולְסָל הָּבְרַמַה ּונַר יי ַײ הֵּתַא ד ְךּורָּב : .הָּתֶא

 קזח לָאט יִּב י ךֶמָש ןַעַמְל הָרֵהְמ ונֵלָאנו ּונֵביִר הָביִרְו ּונְיָנָעְב אֵנ הָאְר

 :לֵאָרׂשִי לָאונ יי הָּתַא רָב ; הָּתַא

 הָלֲעַהְו הָּתָא ּונְתָּלִהְת יַּכ הָעַׁשְוַנְ וננישוה אֵפָרִנְו יי ונָאָפְר

 ןָמָאָנ אפור  ְךֶלֶמ לָא יִּכ ּוניֵתֹוּכַמ לָכְל הָמלֶש הָאּופְר

 :לֵאָרׂשִי ומע ילוח אֵפור יי הָּתַא ְךּורָּב : הָּתָא ןַמָחר

 יִניִמ לָּכ תֶאְו תאֹזַה הָנָּשַה תא וניַהֹלֲא וי ּוניֵלֲע ְךֵרָב
 .הָמדֲאָה יֵנְּפ לַע הֶנְרְּב ןתו הָבוטְל הָתָאּובְת

 . השודקה חזו םיומוא ץ"שה תרוחב

 םּותַּכַּכ םורמ יֵמָׂשְּב ותוא םיִׁשיִרְקַמָׁש םֵשַּכ םֶלֹועַּב ףמש תֶא שרקנ (*

מ תֹואָבְצ יו שודק שודק שודק ל : רַמָאְו הֶז לָא הֶז אָרְָ ךָאיִבָנ די לַע
 אל

 יֵבְָדְבּו : ֹומֹוקְמָמ יי יי רֹוכְּכ ְךּורַּב ;ּורֵמאֹי ורב םָתָמעְל : : ורוכָּכ ץֶרָאָה לָכ

 +הָיּולְלַה רֹודָו רֹודְל ןויִצ ךיהלא םִלֹועְל יו י ךולמי מאל בּותָּכ ףשדק

 ףֶחְבִשְו שירקנ ְףֶתֶׁשְרָק םיִחָצִנ חַצְנְּו ףֶלֶרֶג דיִגנ .רורנ רוד ץ"של

 ְךּורָּב .הָּתֶמ שודק] לודָנ ךֶלֶמ .לָא יִּב ,רֶעָו םִלֹועְל שּומָי "אל ּוניֵפִמ וניהלא

 : שורקה לֵאָה יי חָּתַא
 ינעבשו 6 1 א (2*8 = רוזחמ) |

== 
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 ָךּורָּב :תובוטה םיִנָשַּכ ּונֵתְנְׁש ְךֵרְבּו .ְּךֶבּוטִמ ּונֵעְּבַשְו
 :םינשה ְךֶרָבְמ יי הָּתַא |
 וניִתְוילְנ ץֵּבַקְל סנ אָׂשו ונֵתּורֲחְל לודנ רֵפֹוׁשְּב עקּת

 הֶּתַא ְךֹורָּב .ץֶרָאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאְמ דַחַיּונֵצְּבמְו
 ;לֵאָרְׂשִי ומע יַחְדְנ ץֵּבִקְמ יי

 ןוגי ּונמִמ רַסהְו הָלחְּתַבַּכ ּונֵצֲעְויְ הָנֹׁשאִרָבְּכ וניטפוש הָביִשָה
 םיִמֲחַרְבּו דֶסֶחֶּב ףדבְל יי תֶּתַא ּוניִלָע ףולִמּו הָחְנֲאַ
 הָקָדְצ בַהֹוא ךֶלֶמ יי הָּתַא ְךּורָּב :שָּפְׁשִמַּב ּונקדצו
 ; םָּפְׁשִמּו

 +? 5 04 ְךיֶבוא לָכְו .ודבאי עַנָרְּכ םיִניֵמֲח לָכְו .הָוְקִת יִהְּת לא םיִניִׂשְלַמַלְו

 ַעיִנְכִתְו רָגֵמְתּו רֵּבַׁׂשְתּו רקעת הָרָהְמ םיִדָזַהְ ּתֶרֵּכְי הָרָהַמ

 :םירז ַעיִנְכַמּו םיִבָיֹא רֵבֹוׁש י יי  הָּתַא ְךּורָּב!י ּוניֵמְיְב הָרֵהְמִּ

 לַעְו לֵאְָׂשִי תיֵּב 5 ינקו לַעְו םיִדיִסֲחַה לַעְו יו םיקידה לַע
9545 { 

 הָכֹותְּב ןוכשתו בושת םיִמָחְְּב ְךֶריִע םִיַלָׁשוריִלְו
 וניִמְיְּב בֹורְקִּב ּהָתֹוא הָנְבּו ָתְרַּבִד רֶׁשֲאַכ

 ָּורָּב :ןיִכְּת ּהָבֹותְל הֶרֲהְמ ּךֶדֶבֵע דֵוָד אֵסַכְו םֶלֹוע ןינִּ
 ';םִיָלָשּורְי הוב יי הָּתַא

 ךֶתָעּוׁשיִל יִּכ + ףְתָעּוׂשיִּב םּורָּת ֹונְרַקְו .ַחיִמְּצַת הָרֵהְמ רבע דִוָד חַמָצ תֶא
 ;הָעּוׁשְי ןֶרק חיִמְּצַנ ײ | הָּתַא ְךּורָּב : ; םויה לכ וניוק

 ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לָּבְקְו ּוניֵלֲע םֶחרו סּוח ּוניֵהֹלֲא ַי ונלוק עַמְׁש
 ,הֵּתַא םיִנּונֲחַתְו תולפת עמוש 5א יִכ ,ּונֲחָלַפְּת תא
 {ּונֵביִׁשִּת לא םקיר ונַּכְלַמ ְךיֶנָפְלַמּו

 ףורָּב : : םיִמָחַרְּ לֵאָרְׂשִי ְךֶמַע תלפת עמוש התא יִּכ
 ;הלפִּת עמוש יי הָּתַא

 הצר ג 9 תיב א (ט'ע רווחמ) = |
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 ףֶתיֵּב ריִבְרָל הָרֹוכֲעָה תֶא בֵׂשָהְו . םֶתָלִפְתַבּו לֵאָרְׂשִי ףִמַעְּב ּוניֵהֹלֲא יי הָצְר

 ריִמָּת ןֹוצָרָל ִהְתּו ןוצְרְּ לַּבְַת הָבֵהַאְּ םָתָלִפְתּו ,לֵאָרְׂשִי ישָאְ
 ל לֵאָרׂשִי תדובע
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 7 !תניפש ריִזֲחַמה
 ןנברד םידומ יי אוה הֵָּתַאָׁש ךֶל ּונְחַנֲא םיָדּומ

 וניִהְלֶא יו אּוח הֶּתַאָׁש ךֶל ּונְחֹנֲא םידומ םִלֹועְל וניֵתֹובֲא יָהְלאָו ּונימֹלֲא

 ו 4 ר ל 4 ובא חל נְרֶצֹוי ּונֵעְׁשִי מ ּונַיַה רּוצ .דָעְו

 ןּפ ּונְּתמִיְַו ּונַתייִהְהְש לע שידקהו לידה | ך+ הנ רֹודָו רֹודָל אּוה הָּתַא
 תֹורְצַחְל ּונֵתֹויְלְג ףוסָאָתְו ּונֵמִיִקְתּו ּונחִת םיִרּוסְמַה נח לע :ןָלֲהְּת רֶפְַּ
 ףרבַעְלּ ָךָנֹוצְר תושעלו ףיקה רֹומְׁשִל השק ְךָל תודּוקפה וניתומשנ לַעְו ףֶדָיְּב

 ףורב ףֶל םיִדֹומ ּונְחַנֲאָׁש לע םֶלָש בֶבֵלְּ לע ונמש םוי לֵכְּבִׁש ףיֶסָנ לעו
 ;תֹואָדֹוהַה לא

 בֶרֶע תַע לָכְּבֶׁש ףיֶתֹובֹומְו + ףיֶתֹואְלְפִ
 ףירסח ומת אל יִּכ םחרמהו ףימחר ולב אל יב בוטה | םירהצְו רקוב

 :ְךֶל ּונינק םֹועָמ

 ריִמָּת נַּכְלַמ ףֶמֵׁש אֵׂשַנְתִיְו םֵמֹורְתִיְו ְּךֵרָּבְתִי םֶלָּכ לֵעְו
 ;דֵעְו םֶלֹועְל

 נֵחָעּוׁשְי לֶאָה תֶמֶאָּב ּךְמִׁש תֶא ּולְלַחיְו הָלֶס ךּודוי םיִיָחַה לֹכְו
 הֶאָנ ְךֶלּו ףמָׁש בוטה יי הָּתַא ךּורָּב :תֶלְס ּונֵתָרזִעְו
 ; תֹודֹוהְל

 ּניִלֲע םיִמֲחַרְו דָסֶחְו ןמ הָכְרְבּו הָבֹוט םולש םיִׂש
 דַחֶאְּ ונְלַּכ ּוניִבָא ונָכְרַּ .ְךֶמֵע לֵאָרְׂשִי לַּכ לַעְו |
 וניֵהֹלַא 0 ונל תַתַנ דיפ רֹואְב יִּכ נפ רֹואָּב
 םִִיַחְו םיִמֲחַרְו הֶכָרְבּ 'הָקָרְצּ דָסֶח תַבָהַאְו םייח תרות
 תַע לֶכֶּב לארשי ְךֶמַע תא ְךֶרֶבָל ְךיֶניֵעְּב בֹומְו םֹולָשְו
 ֹומַע תא : ךרבמה יי יי התא ְךּורָּב : ְךֶמֹולְׁשִּב הָעֶׁש לֶכְבּ

 ;םֹולָׁשַּב לֵאָרְׂשִי -| |
 יִׁשְפַנְו םודת ישְפנ יַלְלקְמַלְו הָמְרִמ רֵּבַדִמ יֵתָפְׁשּו עֶרֵמ יָנֹוׁשְל רוצָנ , יהלא

 .ישפנ ףורְר יִתונמְּ ְךֶתֶרֹותְּב יִבְל חַתָּפ הֶיְהִּת לבל רַפַעַּ

 ןעמל הֵׂשֲע : םחבשחמ לקלקו םֶתַצַע רַפַה הָרֵהָמ הָעְר ילַע םיִבְׁשֹוחַה לָכְו

 . ףֶתָרֹוּת ןטמל תֶׂשֲע שרק ןַעַמְל הָׂשע :ףֶניִמְי | ַעַמְל הָׂשֲע , .ְףֶמש
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 יִפ יִרְמִא ןוצָרָל ּויְהִי : יִנגעו ףֶניִמְי הָעיִׁשֹוה ףיִדדט ןּוצְלֲהְי ןעמָל
 םולָש הָשַעַי אּוה ויָמּורְמִּב םֹולָׂש הָׂשּוע : יִלָאונְו ירוצ יי נפל יל ןויָָהְ

 : ןָמָש ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְוּוניֵלֲע |
 יו הֶבָרָעְו : תֹוינֹומְדַק םיִנׁשִכּו םָלֹוע יִמיִּכ הֶאְרִיְּב ףְךֶבטג םָׁשְו ףָמְיְּב ּונקְלָח ןתָו ּונמְיִב הָרַהְמַּב שָרְקְמַה תיִּב הנְּיׁש ּוניֵתֹובֲא יהלאנ וניחלא ו ףיִנָּפְלַס ןוצר יה

 ש"ק רמוא ץ"שה :תֹויָנֹומְרַק םיִנָׂשְכּו םָלֹוע יִמיִּכ םִיַלָׁשּורְיַו הָדּוהְי תַחָנִמ

 ;ןֵמָא ּורְמִאָו
 : ּונְהְלַפִת תֶא ֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לכה להק

 יד ןֹוהּובֲא םָרָק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְר ןֹוהְתּועָבּו ןוהְתֹולְצ לֵּכְקְתִּמ ווי
 = ?ןַמָא ּורְמִאָו אָיֵמשַב

 ;םָלֹוע דַעְו הֶּתַעֵמ ְְרֹוְמ יו םש יִהְו להק
 :ןַמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לעֶו ּוניֵלֲע םִַיַחְו אָיַמְׂש ןֵמ אָּבַר אָמָלֶׂש אָהְי ןח

 /0 : ץֶרָאְנ םִיַמָׁש הֵׂשֹוע ָיְו םֶעֵמ יִרְזָע להק 0
 . | : מא רמה לאְרָשָי לָּב לַעְו ּוניֵלָע םֹולָש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הָׂשֹוע =

 5 6590 נֵָרֹוגְו םֶהָּכּונְקָלָח םָש אלָש . הָמְדַאֲה תֹוחָּפְׁשִמְּב ּונמָׂש אלו תֹוצָרֲאָה

 םִיַָׁשְּב ורקי בֵׁשֹומּו .ץֶרֶא דַמויְו םִיַמָש הָמּונ אּוהָׁש ,אּוה ְךּורָּב שודקה םיִכָלְמַח יִכְלמ ְךֶלֶמ יֵנְּפִל םירומו םיִדֲחּתְשִמּו םיִעְְוּכ ּונְנֲאַו : םָנֹומֲה לב
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 דֹובְכָלְו , ּולֹופִיְו
 ולְמִּת רע יִמָלֹועְלּו .איה ףֶלָׁש תּוכָלַמַה יִּכ . רֵעָו םִלֹועְל הָרֵהְמ םֶהיֵלֲע

 דובכב 9 2 8 (ט"ע רוזחט)
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 הנשה שאר ברעל החנמ תלפת 20
 לַע ּךֶלֶמָל יו הָיָהְו רַמֲאַנְו : רֶעְו םָלֹועְל ְךולְמִי ו ֶתֶרֹותְּב בּותָּכַּכ . רֹובֵכְּ

 ,םלוע ןודא .םותי שידק } דַחֶא ֹוטְׁשּו דָחֶא יי הָיְהִי ויַּב ץֶרָאָה לָּכ

= -06001>----- 

 בוט םויו תבשב ןעדניצ טכיל ןופ םיניד

 םאָד ןיִּבייִרָש םיִרָפְס עֶניִלייֵה יִד (א
 תֶע א זיא ןידניצ> מיל תַעַׁשְּב

 רעֶפ ןייַז לֵלַּפְתִַמ לאָז הָׁשִא יִד ןוצר
 ןיִּבעֶג רֶהיֵא לאָז רֶע ֵרֶּבתִי םָּׁשַה
 ןיִא ןִמְבייל ןיִלאָז יז םיִרָכְז םיִנָּב

 : הָרוּת רעֶגיִלייֵה רעֶד
 יד ןיִכאַמ ןעֶמ לאָז בוט:םוי םּוא (ב

 .ןיִדניִצטְכיִליִדרעֶּביִא הָכָרְּ
 ןוא .טֶכיֵל יד ןעֶדְניִצְנָא םעֶד ראפ
 רֶעיִרְפ ןעֶמ לאָו תַּבַש בֶרֶע םּוא
 ןעֶכאַמ ְךאַנ-רעֶד . טֶכיֵל יד ןעֶרְניִצְנָא

 ביוא תַּבַׁש בֶרֶע םּוא ןעֶד .הָכָרְּב יד
 ןעֶמ זיִא הָכָרְּב יִר רֶעיִרְּפ טְכאַמ ןעֶמ

 םעֶד לַּבקְמ ןיוש הָבָרְּב רעֶד טיִמ
 ְךאָנ-רעֶד ןיוש ןעֶמ רֶהאָט .תָּבַׁש

 ; טֶכיֵל יִד ןעֶדְניִצְנָא טיִנ
 הָנָׁשַה שאר טְכאַנ עֶרעֶדְנַא יִד (ג

 הָשֶא יִד סאָד ייל רֶעייֵז זיִא
 עייַנֲא ןעֶדְניִצ- :טֶכיֵל ּוצ ןּוהְמְנֲא לאָז
 ְעייַנַא ןעֶגייֵל רעֶריִנ ַא רעֶדַא . שּוּבְלַמ
 טכאמ יז סאוו וניִיִתַהְש יד בֵעיִלּוצ .ירָפ
 ןיִא לאָז יִז .ראנ . ןעֶדְניִצטְכיִל יב

 יד טְכאַמ יז תַעַׁשְב ןעֶּבאָה ןעֶניִז
 םעֶד ףיוא ןייז ּוצ אֵצֹוי .ונייחהש
 יִד ףיוא רעֶדָא ׁשּוּבְלַמ םעייֵנ

 :יִרּפ ָעייֵנ

 ןעדניצ טכיל ראפ הנחת םילשורי א
 םעֶד רֹוכָּכְל ייֵנ ָךיִא םלוע לש ֹונֹוּכִר

 ןֶהָא טְכעֶל יִד בֹוטםֹוי ןעֶניִלייַה
 תּוכְז רעֶד רֶהאָי םָעייֵנ םעֶד ּוצ ןעֶדְניִצ
 סאָד ןייֵמְׁש ייַּב ריִמ לאָז הָוְצִמ יִד ןּופ
 ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶׁשעֶריִא עלא ןוא ףיא
 םעֶלַא םיִמ רֶהאָי גי טְכיִלַא ןעֶּבאָה ריִמ
 טיִנ זָנּוא יב הָליִלח לאְז סֶע ןעֶטּוג
 ׁשיִנְרעֶטְסְניִפ רעֶזְנּוא -,ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמעֶג
 ןעֶלאָז ריִמ ןעֶרעוֶו ןּוהְמעֶגּפָא זְנּוא ןּופ לאָז
 ןוא ןעֶרעֶֶו טְכייַל רעֶד רֶהאְי סאָד ןיוש
 לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד יִװ ןְהעֶז וצ ןייז הָכֹוז

 ןיִא טְכיֵל עֶגיִלייֵה יִד ןעֶדְניִצ ןהֶא טעוֶנ
 ןופ עֶנייַמ הָוְצִמ יד ןוא ׁשֶרֶקֶמַה תי

 יד ןּופ םָנייֵא זיא רֶע םאוו ןעֶדְניִצטְכיִל
 זַא ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג ןְהֶא לאָז תֹוצִמ ייֵרְד
 ןעֶטְכייֵל ןעֶלאָז ןעֶניֹוא סְרעֶדְניִה עֶנייַמ
 תֹולָזַמ עֶרֶעייֵז ןוא הֶרֹוּת עֶניִלייֵה יִד ןיִא
 ןעֶלאָז ייֵז לעֶמיִה ןיִא ןעֶמְכייֵל ןעֶלאָז
 זא ןּוא ןעֶמּוג סעֶלַא ּוצ ןייז לֵדַנְמ ךיז
 ןעֶּבאָה הָנּותֲח םֵּׁשַה הָצְרִי םִא ןעֶלעֶֶו אייז
 חַויִרְב הֶסָנְרַּפ ןעֶּבעֶג ןענעק ייֵז ןעֶלאָז
 יִד ,רעֶדְניִק עֶרֶעייֵז טיִמ רעֶּבייוַו עֶרֶעייֵז
 רֶעייּפ ןופ ןייז ןיגמ ריִמ ףיֹוא לאָז הָוְצִמ
 ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶלַא ןּופ ןוא רעֶסאַוַו ךופ ןּוא
 עֶלַא ןיִא גיִטְכיִל ריִמ ייַּב ןייז לאָז םָע

 +ןֵמָא ךיִלעֶקְניוִו
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 ; סאד ןעֶמ טְגאָז טְכיִל טְׁשְטְנעֶּב ןעֶמ ןעוֶו

 רֶשֲא םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתִא ְךּורָּב
 רַנ קילךהל ונְוִצְו ויֲתֹוָצְמִּב ונשרק
 / : בוט םוי לש 0 תַּבַׁש לע תנשל)

 ונמיקו ּוניָחָהֶׁש םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב
 ;הָזַח ןמזל ּונֲעיִגְְו

 טְכעֶר יז לאָז ְךיִא .הוצמ עָּביִל יד ; םאַּבעֶג רעֶזְנּוא דוב טאָנ רֹובָּכְל
 ױזַא לאָז יִז ןּוא ןייז םייקמ ןעֶנעֶק בומ;םוי ןעֶּביִל סע 'דֹובַּכְל

 זנוא טאָה טאָנ רעֶה רעֶזְנּוא םאוָו
 ! ןעֶטאַּבעֶג זנוא טאָה ןּוא ןעֶבעֶגעֶג

 תֹוָצָמ גייֵרּפ לָּכ יו ןייז ןעֶגיֹוועֶג
 ;ןוצָר יִהְי ןֵּכ .ןֵמָא

= 

 .ןעשטנעב טכיל ךאנ ! ה"רל הנחת
 (ןעָׁשְטְנעֶּב טְכיֵל ְךאָנ הָנָׁשַה שאר טְקעֶג עֶרייֵּג ןעֶמ טְנאָז הָנֵחְּת יד

 ' ; םִיַמָׁשַּבָׁש יבא ףיִנ פל רֵּבַרְל אָּב ננה

 ריד ראפ ןעֶדייֵר ּוצ דנּוצַא םּוק ףיא ןּוּצ
 ןיִא רעֶטאָפ ןיימ טְסיִּב ּוד םאוָו םאָנ

 הָלְפְּת וצ רעֶדיִנֲא ְךיִמ לעֶטְׁש ןּוא לעֶמיִה
 : רעֶמאָפ רעֶניִדְמעֶראַּב רעֶד ריִד ראפ ןּוהְמ
 הָמֹוקְו הָכּומְנ ַחּורְו רָּבְׂשִנ בֵלֶּב

 : הָפּופַּכ

 וצ םָע סאוָו ץְראַה ןעֶכאָרְּב רצ ןייא םיִמ
 ןוא רעֶסאוַו יו יוזא ריִמ ןיִא םייֵג

 ןייא ןוא טיִמעֶג גיִרעֶדיִנ ןייֵא טיפ

 ;דְנאַטְׁש ןעֶניֹוּבעֶג

 : ףְניִד תַמיִאְמ יֵנֲא הָרֵרֲתַו הֶאְרְי יִּכ
 רעֶמיִצ ןּוא רֶעייֵז ףיִמ טֶכְראָּפ ףיא ןעֶד

 טָּפְׁשִמ ןייב ןופ טְכְראָּפ רעֶד ןופ
 ראָנ ןיָסָּפְׁשִמ ּוצ טניה הוז טְצעֶז ּוד םאוָו

 ;טְלעוֶו יד

 :אָּב ףיִנָפְל ! םיִׂשֲעַמַה לכ רֶבַז

 סאָד ןעֶמּוק ריִד ראפ טוט גאמ ןעֶגיִטְנייַ

 םיִׂשָעַמ עֶלַא ןופ ׁשיִנעֶכעֶריִג
 (ט"ע רווחמ)

 רֶהאָי ץְנאַנַא םּוהְס ׁשְטְנעֶמ רעֶד סאוָו
 ןעֶפיֹוא טּוהָט רֶע סאוָו ןעֶכאַז יד ייפ
 רֶע םאוָו ןעֶכאַז יד יס ןוא ףעְלְראּב

 : טייֵהְרעֶגיִגְראָּבְרעֶפ טּוהְמ

 { תֶוָמַלְו םיִיַחָל תֹויָרְּבַה ּובֵתָּכִי םֹויַה
 ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג ןּוהָמ גאָמ ןעֶגיִטְנייֵּה

 רעֶד ןופ ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶלַא
 רעֶדָא ןעֶּבייַלְּג ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז ייֵז טְלעוֶו

 ;ןעֶרעוֶו טייֵמעֶג ןעֶלאָז ייֵז

 תֶבָצֵנַה .ַחּור תַׁשְק הָׁשֵא
 ; רָמ בֵלְּב

 פאָה (תינולפ תב תינולפ הָׁשֶא יא ןוא
 ייְֵׁש ָךיִא ןוא םיִמעָנ רעוֶוְׁש ןייֵא

 ָףיִמ ּוהְט ְךיִא ןעֶד ץְראַה רעֶמיִּבַא טיִמ
 ץְנאַגַא ןופ םישעמ עֶנייֵמ ףיוא ןעֶקְנעֶדאַּג

 :רֶהאָי

 יִכִנָאְ

 :יִּב הְרְתונ אל הָמָשְנּו רֵצָק יִחּור
 ראפ ןעֶרייֵר וצ ןופ ץֶראָק זיא םּוטָא ןיימ

 ןוא רעֶמאָפ רעֶניִדְמיִראַּב רעָר ריד
 סֶע : 2
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 ףיִמ טיִנ הָמָׁשְנ ןייק ריִמ ןיִא טְּבייַלְּב םָע
 ;ליֹומ ןיימ דכּוצ א ןעֶנעֶּפֶע לאָז

 :הָשָקה יפְרֶע תֶאְו יַיְרִמ תֶא יִּתְשדָ
 רעֶריוִו ןיימ ליואוו םּונ רֶעייֵז סייוֵו ְךיִא

 סאו ןּוא ריִד ןעֶנעֶק ַא טייקעֶנעֶּפְׁש

 וצ ןּופ ןעוֶועֶג געֶדְנּוקַא-טְראַה ןיִּב ךיִא
 :טאָּבעֶג עֶגיִלייֵה עַּכיִל עֶנייֵד ןיִא ןעֶרעֶה
 :עֶרָה יִרָצִיְל יִּתְַמָׁשְו יִכָרָד תֶא יִּתְפַלָ
 ןּוא ןעֶנעֶו עֶנייַמ טְמּורְק .ראפ ּבאָה ךיִא

 םעֶד ןופ לֹוק םעֶד ןיֵא טְרעֶהעֶג ּבאָה
 טעֶרעֶג ןּוהָא ףיִמ טאָה סאוָו עֶרֶה רֶצֵי
 םיִעָׁשַּפּו תֹונֹוֲַו םיִאָמֲח ןוהמ לאָז ְךיִא זַא
 ןעֶניִלייַה ןעֶּביִל ןייד ןעֶנְרעֶצ רעֶד ּוצ

 : ןעֶמאָנ |
 ָּיִתאַמַמ יִּכ יִׁשָפַנְל יואְו יל יוא
 יוון ןּוא ריִמ ףיֹוא ןֶעייֵרְׁש ְךיִא והמ יי

 ויִז כאַה ְךיִא ןעֶד בויל ןיימ ףיוא

 םיִׂשֲעַמ עֶוייֵּב עֶנִייַמ טיִמ טְקעֶנייֵרְמּוא ראפ
 :רֶהאָי ץְנאַגַא ןּוהְמעָג ּבאָה ףיא סאו

 :יִנְמְפָׁשָל ְףֶמּוקְּב שקבָא תּוכְז הָזיֵא
 ןעֶנּופעֶג ךיִא ןעק  תּובְז ןייֵא ראַפ םאו]

 ןעונ בייל ןיימ ףיוא ןּוא ריִמ ףיֹוא

 ךיִמ ץֶסֶּפְשִמ ּוצ ןייֵטְׁש ףיוא טְסעֶו ּױד
 :ןידה םֹי םעֶר ןיִא טְנייַה

 ניֵקְדִצְל ףיָמֲחַר בֹורָּכ יַלָע םֵחַ
 ;ֵּכְׁשִמַּב

 יא ּבאָה ףיִד טעב ףיִא םֶלֹוע לש ֹנֹוּבִּר

 לֶהיֵפ ןייַד יו יֹוזַא תֹונָמֲחַר רימ

 ןימ ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג וצ טייֵקְמעֶראַּברעֶר

 ןיִא ןֶעייֵרְׁש ןהֶא טְסְלאָז ןוא טָּפְׁשִמ םעֶד
 ןייק ןעֶרייֵר טיִנ ןעֶלאָז ייֵז םיִניִרְטְקִמ יד

 ; ריִמ ףיוא ןייַּב

 :ַחֹולְסֶל הָּבְרַמּו הָּתֶא ןּונַחְו םּוחַר יִּכ

 ןּוא רעֶגיִדְמעֶראַּברעֶד ןייֵא טְסיִּב ּוד ןעֶד

 ןיִרעֶמ טְסּוט ןּוא רעֶגעֶלעֶז טייל ןייֵא

 םעֶד ןּופ דֶניִז יִד ףיוא ןעֶּבעֶג ראַּפ ּוצ

 לְהיֵפ טְגעֶרְניִז רֶע עֶשטאָח ןעֶשְטְנעֶמ

 טיִמ הֶבּוׁשּת טּוהְש רֶע רְלאַּב יו 5האָמ

 :הָבּושת ןייז ןהָא ּוד טסְמעֶנ ץראה ץְנאַג ןייַז

 (ט"ע רוותמ)

 ןעשטנעב טכיל ךאנ ה'רל הנחת
 ּוניִבָא הָּתַאְו ףיֶנָב ּונָא אֹלֲה

 ףאָד טְסיִּב ּוד ראוָו ראפ טאָנ רעֶּניִל
 ןעֶנעֶו ריִמ ןּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא |

 ןעֶמְראַּב רעֶד ּוטְסְרעֶהעֶג םּורְד רעֶדְניִק עֶגייַד
 יא םיִנָּב לע בא םֶחֵרְּכ זְנּוא ףיוא ףיז
 עניינ ףיֹוא תֹונָמֲחַר טאָה רעֶמאָפ ןייַא יונ

 : רעֶרְניִק

 +ףמע לֵאָרְׂשִי תיִרֵאְׁשִל הֶּלַּכ ׂשַעַּת לא
 םעֶד ּוצ גיִדְנעֶלְראַפ ןייק ןּוהָמ טיִנ טְסְלאָז

 קְלאָפ ּביִל ןייד ןופ גְנּוּבייַלְּב .רעֶּביִא

 רעֶּביִא ךעֶּבעֶג ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי
 :לֶהאָצ יִנעֶצְניוִו ןייֵא רֶעייֵז ןעֶּכיְִּבעג

 :םִיָמ יל שנ רֶׁשֲא םֶמָר רו
 סאד םאָנ רעֶניִדְמעֶראַּב רעֶד קְנעֶרעֶג

 לֵאָרְׂשִי קֶלאָפ ןייַד ןופ טּולְּכ
 ןעֶסאָג ראפ ןעֶסייֵצ עֶנעֶי זיא
 רעֶפאַו טיִמ ןעֶכייֵמ יונ יֹוזַא

 ףיוא ןעֶראוָועֶג טייֵטעֶג ןעֶנעֶז

 ; םֵׁשַה שּודיק

 ְךָאלַמ בֶרָחְּב הָּתַע םֶמָד ְךֵפֵׂשִי לֵאָו
 : תָוָמַה
 ןּוהָא ייֵז ּוטְסְלאָז תּוכְז םעֶד ןיִא
 ןּוא רֶהאָי גיִרעֶּבעֶל ןייַא ּוצ ןעֶּבייֵרְׁש

 רֶעייֵז ןעֶרעֶו ןעֶסאָג ראַפ טיִנ לאָז סֶע
 ףָאלט םעֶר ןופ רְרעוֶוְׁש רעֶד ְךֶרֹוד טּולּב

 : תִוָמַה

 חיֵּב לֶא םיִצְּבַקְתַמ םָלִּכ ףמע הֵאְרּו
 ;םֶתָלּת

 סֶע סאוָו
 ןעֶראוָועֶג
 ייֵז סאוָו

 ןּוא

 3יל ןייד יֹוזַא יִו טאָג רעֶּביִל קוק ןּוא
 ןייא טְנייַה ףיז ןֶעּוט לֵאָרְׂשִי קְלאַפ

 צ ןיליש יד ןיִא רעֶדְנאַנַא טיִמ ןעֶלְמאַז
 ראפ הָלָפְּת ןּוהְט ןּוא ןְעייֵרְׁש ןיִא ןעְנייונ

 {ריִד .

 ?ףיֶרָסֲח םיִשְרודְו רַמ בֵלְּב ְךיֶלֲא םיקעוז

 ןייֵא םימ עֶלַא ריד ּוצ ןֶעייֵרְׁש ןָעּומ ייֵז
 ןעֶכאֶרְּבּוצ ןייֵא םיִמ ןּוא ץְראַה רעֶטיִּב

 םְסְלאָז ור רי ןּופ ןעֶטְׁשְראָּפ ןּוא טיִמעֶג

 :טייֵקְמעֶראַּב רעֶד ןּוא ראָנעֶג ןעוט ייֵז טיִמ
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 :םיִלוּת ףֶל םֶהיֵניֵעְו ףֶהָעוׂשיִל םיִפַצְמ
 ןוא ףֶליֵה עֶטּוג ןייב ּוצ ןעֶּפאָה ןֶעּוט ייע

 ןוא ריִד ּוצ ןעֶגְנעֶה ןעֶגיֹוא עֶרֶעייֵז
 ןעֶמְראַּבְרעֶד ְךיִז טְסְלאָז וד זא סיֹורַא ןעֶקְנק
 גאָט ןעֶגיִטְנייַה ְנּוא ּבייֵרְׁש ןּוא זְנּוא ףיֹוא

 ;ןעֶּבעֶל ןּופ רֶּפֵס םעֶד ןיא

 םיִבֹומ םיִיַחְל ּונֵרְכָו םּוחַר לֶא הָּתַאְז
 ; םיִקּותְמּו

 ְךיִא טעָּב טאָנ רעֶניִרְמעֶראַּב רעֶד ּוד ןּוא
 ַא ּוצ ןעֶקְנעֶדעֶג זְנּוא טְסְלאָז ּוד ףיד

 | ןיימ ןּוא ָךיִמ ןעֶרְהאָו עֶסיִז ןוא ןעֶּבעֶל טּוג
 ;ּוניֵחֲא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןּוא רעֶדְניִק עֶנייֵמ ןּוא ןאַמ

 :תורגס לַ ִתְָרִּ צר ְיְֶל הֲָעַתְ
 רעֶד ריִד ראפ ןייֵג ףיֹוא לאָז סע ןוא

 ןעליוו ןעֶמּוג םּוצ רעֶמאָּפ רעֶניִדְמעֶראַּב |
 ףיוא טְכאַמעֶג ּבאָה יא סאוָו הָכָרְּב יצ
 עֶרנּוצעֶג ןּוהֶא ּבאָה ףיִא סאו) טיל יד

 : ןיִדַה םֹוי ןעֶגיִלייַה םעֶד דֹובָּכִל

 :הָריִאֲהְל יִטָּפְׁשִמ תֶאםיִּבּורְמַחךיֶדְפְחַּב

 ןעֶמְכייֵל רעֶד ןּוהְטעֶג ּבאָה ְךיִא יונ יוזא ןּוא
 ּבאָה ךיא סאוָו טְכיִל יד טיִמ זיוה ןיימ

 ומְסְלאְו םלוע לש ונֹוּבר יוזא טְׁשְטְנעֶּבעֶגְ
 ָךיִמ טְסְלאָז ּוד טָּפְׁשִמ ןיימ ןעֶמְכייֵל רעָר

 :ןעֶמּוג ּוצ ןיָטֶּפְׁשִמ

 :הֶזַה םֶלועָּב יִׁשָפַנ ייח רוא ךֵׁשְחִי אלו

 ןעֶרעוֶו רעֶטְצְניִּפ טיִנ הָליִלְח לאָז םִע ןוא
 ןופ ןעֶּבעֶל םעֶד ןופ טייקיטכיל סאָד

 לאָז ןייש ןיימ טְלעֶוֶו רעֶד ףיוא בוול ןיימי
 רעֶד ןּופ ןייֵׁש יד יונ יֹוזַא ןייג ראפ שי

 ;טְכאַנ רעֶד ףיוא רעֶטְנּוא םייָג ןוז

 הָלָכלְַהָבוהָמנְרַפָל לז תֶאריִאָתָו
 ןיימ טאָג רעֶּביִל ןעֶטְכייֵַל רעֶד טְסְלאָז ןּוא

 ןוא ןאמ ןיימ ןופ לָזִפ םאָד ןּוא לֶוַמ
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 ,זייַּפָׁש ןּוא הָסְנְרֶפ עֶמּוג א ּוצ רעֶדְניִק עֶנייֵמ
 ּוצ ןעֶמּוק ןּוהָא ןעּפְראַד טיִנ ןעֶלאָ ריִמ
 ּוצ םֶרֶעייֵנ םֶדְו רָשָּב ןייא ןּופ ּבאָג רעֶד

 :דְנאַה עֶמְׁשְטְנעֶּבעֶג עֶליִּפ ןייב

 ףְתְרֹותְּב ריִאָת יִעְרִוְו יִלֲעַּב יָניֵע תֶאְו
 ; הָׁשֹורְקַה

 עֶנייֵמ ןּוא ןאמ ןיימ ןּופ ןעֶגֹוא יִד ןּוא
 ןיִא ןעֶמְכייֵל רעֶד ּוטְסְלאָז רעֶדְניִק

 ּבאָה ךיִא יונ יֹוזַא הָרֹוּת רעֶגיִלייֵה ןייד
 טְכיִל יִד טיִמ זיוה ןיימ ראָנ טְכייֿפ רעֶד
 שאר דּוכָּכְל טְׁשְטְנעֶּביִנ ּבאָה ףיִא סאוָו

 ; הָנָשַה

 הָּתַעַמ ףתמח וניִלֲע רעבת או

 : : םֶלוע
 רעו ה

-1 

 סֶע טאָג רַעָניִדְמִִראּכ רעֶד םאָנ רעֶּביִל
 ןייד זנוא ףיֹוא ןעֶנעֶרְּב טיִנ לאָז

 ןּוא געֶּבייֵא ןיִּב טְנייַה ןּופ ןיִראָצ םּורְג
 רעֶד ןּוא ראָניִג ןּוהט ראָנ זְנּוא טיִמ טְסְלאָז

 : טייקמיראּב

 לַע םיִניִרְמקמה לָּכ הֶלַבְתּו תיִרְכַתְו
 ;לֵאָרְׂשִי

 ןעֶדְנעֶל ראפ ןוא ןעֶריינְׁש ראפ טְסְלאָז
 זייָּב ריִד ראפ ןעֶדייֵר סאוָו עָלַא

 ןּוהָא ייֵרְׁש לֵאָרְׂשִי קלאפ 'בול ןייד ףיֹוא
 םיִכָאְלַמ עֶוייֵּב עֶלַא א ןּוא ןֶמֶׂש םעֶד ןיא
 וצ ןּופ ליימ רֶעייֵז ןעֶסיִלְׁש ראפ ןעֶלאֶז יז

 ;זייַּב זְנּוא ףיֹוא ןעֶדייֵר

 ןִמָא םַמָׁשַה ףֶׁשֶרְקִמ לע ְךיָנָּפ ראָהְו
 : הֵלָס

 רעֶניִדְמיִראַּב רעֶד רעֶּביִל ןעֶטְכייֵַל ְךאַמ ןּוא
 םעֶד ףיֹוא ןייש עֶגיִלייֵה ןייב טאָג

 טֶסיִו זיא רֶע סאָו | שֶרְקְמַה תב
 ריִמ ןּוא רֶהאָי ליפו ןופ ןיוש בּורָח ןּוא
 רעֶד ןיא טְכיֵל ןעֶדְניִצ ּוצ ןייז הָכֹוז ןעֶלאז
 :הָלָס ןמָא ניֵמיִּב הָרֵהְמִּב הָרֹונְמ רעֶניִלייֵה

 (ט"ע רּוותט)
 תוחא
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 +הָחְנַמ ףאנ םאָר ןעֶמ טֶנאָז הָנָׁשַה שאר טְכאַנ עֶמָשְרֶע יד

 אָפְר אָנ לֶא .ָהיֶתֹולֲהְּת הָנֹועְו הָכְרֹוע ,ָהיֶתֹולְפִּת הנק תֹוחָא
 :ָהיֶתֹולְלִקְנ הָנָׁש | הָלְכְּת ,יָתֹולֲחַמְל

 הַמ לַע הֶאָנ ֶל יִּכ םיִלּולִהְו ריִׁשְו ָהָאָרְקִּת ףל םיִלָמ םֵעֹונּב
 הֶלְכּת ָהיֶתֹולֲחַ םיִלְּכֹוא םיִרָז תֶאְרִתְו ְףֶניֵע םיִלֲעַּת !

 ;ָהיֶתֹולְלַקְו הָנָׁש
 תֶַנֵכְו .ּורָע םיִרְמֹואְּב הנורה ףופשו ּורָז תֹויָרָא ךְנאֹצ תֶא הָעְר

 הָלְכִּת  .ָהיֶתֹולְלֹוע ּוריִאְׁשִה אל ,ּורָאְו ּוצְרַּפ נימי
 : היִתוללקו הֵנָׁש

 אל אָלַפַהְו ,רֹוּבְׁשִל הָלְע אל תיֵּבִמ רֹוּבִמ ְךֵּתִּב הָלֲעַּת יֵתָמ
 הָלְכִּת ,ָהיֶתֹולֲחַמ הלכו םָתָהְל ,רֹוּבִנְּכ ְךְתאֵצְּב
 :ָהיֶתֹולְלִקְו הָנָׁש

 ּועְרַק הֵּבִלְו ול שיא ּווְְּבּו ועבש הָבּוטְו ולְּכ יוגה ּועבק הָליֵח
 1 :היתוללקו הָנָש הָלְבְּת .ָהיֶתֹולְנֶעַמ ּועָנ ְּךְמֶמ אל תאז לֶכְבו

 בָקִמ ריִבֲעַתְו הָדֹור תַבְרִק ְץֹוּפְחַל ריִּבְנַּת הקָשֶחְו תַּבַה תֹוריִמְו

 ט"ע שוריפ
 ןעֶגְנעֶרְּב ףיֹוא ןיוש ּוטְסעוֶו ןעוֶו יְִמ :הכו ןיִא יז סאוָו לֵאָרְׂשִי תָסָנְּכ יד הֶגֹטִה תֹוחָא

 ןוא ּבּורְנ ןּופ לֵאָרְׂשִי תָסָנְּב רעֶטְכאָמ ןייב טְנייֵל הָכְרּע ָהיֶתֹולַמְּ ןיילק יז ייּב
 הֶסיִפְּת רעֶד ןּופ ָךאָי רֶהיִא ןעֶכעֶרְּב וצ טְנאָז ןוא ,תֹולָפְּת יִד טאָנ ראַפ ראָפ ז
 ןייד טיִמ רעֶדְנּואו סיֹורְג זייוֵנעֶּב אֵלְּפִהְו ָףאָד לייֵה טאָג ְךַא אנ לא בל עֶרֶהיִא
 ףֹוס א ןעֶכאַמּוצ רֶלעֶה ַא יונ ןיִסעֶרְט סיֹורַא | ָךיז לאָז םִע הָלֶנִּת ,ןעֶמייֵהְקְנאַרְק עֶרֶהיִא

 ןעֶטייֵהְקְנאַרק עֶרֶהיִא ּוצ דֶנֶע ןייֵא ןוא :תֹולָלְק עֶרְהיִא טיִמ רֶהאָי םאָד ןעֶניִדְנֶ
 ןעֶּבאָה ןעֶנעֶמְרעֶפ רֶהיֵא הָליֵח : :"וכו הָלְכִּת יז טעֶּב רעֶמְרעוֶו עֶסיִז טיִמ םיִלָמ םַעֹונָּב

 ,טְּביֹורעֶג ןעֶצְנאַג ןיִא ןעֶרייֵה יד קְלאָפ סאָד ןּוא גְנאַזעֶג טיִמ ןּוא טאָנ ריִד ייַּב ףיז
 ףיִז ייז ןעֶּבאָה םָטּוג רֶהיֵא טיִמ הָבּוטְ םּוראוָו הָמ לע ריִד ריִפ טְסאַּפ סֶע יונ ,ּבֹול
 טאָה ףיִז ראפ רעֶדעֶי .טְגיִטעֶזעֶג הֹעְו ןעֶליֹוה ראפ ןעֶגיֹוא עֶנייֵב טְסאָה
 ּוצ וו ןעֶּבאָה ץֶראַה רֶהיֵא ,טְרעֶרְניִלְפעֶג הָלֲחַנ רֶהיֵא ןעֶּבאָה ןעֶדייֵה יד יונ ףאָד
 ןעֶנעוֶו טְסעֶד ןּופ ןוא תאו לָבָבּו ןעֶסיִר עֶנייֵד רעֶמיִפ הֶצְר :'ובו הָלְכִּת ןעֶסעֶניִג ףיֹוא

 טיִנ ריִד ןּופ ןעֶגעֶטְׁש עֶרְהיִא ןעֶנעֶו ןעֶּבאָה (ןעֶרייֵה ידו ןעֶּבייֵל יד סאוָו ףאָׁש
 יָד תַּבַה תֹוויִמְו :'וכו הָלְכִּת טְכאַויִנְּבָא ףיֹוא ןעֶראָצ ןייד סיִגְרעֶפ ןּוא טייֵרְפְׁש וצ

 לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּכ רעֶטְכאָט ןייב ןּופ גְנאָזיִנ | תנכְו ןעֶטְכיִנְרעֶּמ ּוצ ייז ןעֶטְכאַרְט סאוָו יד

 ןעֶטְּביִלעֶג רַהיִא ּוצ טייֵקיִטְסּולג ריִא ןוא  עֶטְכעֶר ןייד סאוָו םֹוּב ןעֶטְסעֶפ םעֶד ניס

 .ןעֶקְראַטְׁשְרעֶּפ ּוטְסְלאָז טאָנ וצ טְסייֵה םאָד לֵאָרְׂשִי יד טְסייֵה סאָד טְצְנאַלְפיִנ טאָה דְנאַה

 ןעֶצְראַה רֶהיִא ןּופ טְסְלאָז ּוד ןּוא ריִבֲעַתו רֶהאָנ תֹוריֵפ יִד ןּוא ןעֶבאָרְּבּוצ ייֵז ןעֶּבאָה
 טְסְלאָז ןּוא ןעֶצְרעֶמְׁש עֶרְהיֵא ןעֶמעֶנְּפאָרצ = עֶנייֵלְק יד ּוליִפָא ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶּביִלְקעֶגְּבֶא
 סאָד הָּפּוח רֶהיֵא ןופ טפיל יד ןעֶכּו  הָקְנִּת טְזאָליִג רעֶּביִא טיִנ ףיוא ךעֶלגייועצ

 םסייה 8 8 (ט"ע רוזחמ)
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 הָנָש הָלְכִּת .ָהיֶתֹולּולְּכ תַבֲחַא ׁשֹקַבְל ריִמָתְו .הָשְּפַנ תַבַאַד
 :ָהיֶתֹולְלִקְו | |

 תַחַרֹוּפִּכ איִהְו הָּצִפָח דודמ תַחַנְזַנ בַר ּהָצְבִר הִוְנָל תַחַנְב הָחְנ
 :ָהיֶתֹולְלִקְו הֵנָׁש הֶלְכִּ ,היֶתֹולִּכְׁשַא וליִׁשְבֶה אל ּהָצָנ הָתְלַע

 ולֲעַתְו כל רַמָׁש ֹותיִרְּב ּוליִחֹוה רּוצְל ,רֵמָנ דוש יִּכ ּוליֵגְו וקח
 ;ָהיֶתֹוכְרַבּ הנש לֵחֵּת .ָהיֶתֹוליִסְמ ולוס ולוס רַמָאְו ןויצל

 ט"ע שוריפ
 ריִפ הָמְנ :'ובו הָלְרִּפ הָרֹוּת ןֵּתַמ ןופ טְסייֵה

 גנאל זיא סאוָו יִד עָהּור רֶהיִא ּוצ גיהור

 יז איה ןעֶטּביִלעֶג רֶהיִא ןּופ ןעֶזאָלְרעֶפ

 סאָר ןיוש ךיז טאָה סֶע ןעֶד .ְךיִז טייֵרְּפ

 רעֶּפעֶׁשאַּב םּוצ טְפאָה טְניְִנֶעיִג קיִלְגְנּא
 רֶהיִא .ךייַא ּוצ ןעֶכעֶרְפְׁשְרעֶפ ןייז טיִה רֶע

 ןּוא טיִלְּבעֶג ףיֹוא םּולְּב ןייַא יו ָךאָד זיִא

 גיִמייצ | ןיוש ןעֶנעֶז ןעֶטְכּורְפ עֶרֶהיֵא
 ןוא ןעֶדּוי ףיז טְקְראַטְׁש ּוקְנִח :'ובו הָלְנִּת

 םעֶו רֶע ןּוא .ןֹויִצ ְךאָנ ןיִגייֵמְׁש םע
 טעוֶו סֶע .ךייַא ראפ געוֶו א ןעֶכאַמ ןעֶסייֵה

 ותֹוכָרְּב עֶריִא טיִמ רֶהאוםֶד ְגְנאַפ ןֶהָא ןיש ףיז
 ה-0 ירדה

 .תבש תלבק רדס
 :םאָר ןעֶמ טְגאָז ,תָּבַש םּוא טְלאַפעֶג בוט:םוי ןעו)

 : ןיִשידק ןיִחּופִּמ לקֲחֹב ,אָהְּכְלַמ תָּבִׁש ּתאֵרְקִל ,הָלַּכ תאֵרְקִל אָצְְ ואב

 ויַנַפ הַמדְקְנ :ונעשי רּוצְל הָעָירָנ ייל הַנְנרנ ּוכְל |
 לע לֹודָג ךֶלֶמּו יי לֹודָּג לא יִּכ ;ֹול עירנ תֹורְמְִּב הֶדֹותְּב
 :ול םיִרָה תופעותו ץֶרֶא יִרְקְחִמ ֹודָיְּב רֶׁשֲא : םיִהֹלֶא לָּכ

 הָוְַּתְׁשִנ ואב ּורָצְי ויָדָי תֶׁשֶּבִיְו ּוהְׂשֶע אּוהְו םּיַה ול רֶׁשֲא
 ונחנאו ּוניֵהֹלֶא אוה יִּכ :ּונשוע יי יִנָפִל חַכְרְבִנ הֵעְרְכִנְו
 ּוׁשֹקִּת לא :ּועָמְׂשִת ֹולֹוקְּב םִא םֹויַה ודי ןאֹצְו ֹותיִעְרַמ םע
 םֶכיֵתֹובֲא יִנּוסְנ רֶׁשֲא !רֵּבדִּמַּב הָסֵמ םֹויִּכ הָביִרְמִּכ םֶכְבַבְל
 .רֵמֹואְו רֹודְּב טּוקָא הָנָׁש םיִעָּברַא :יִלֲעַפ ּואָר םַּג יִנּונחְּ
 ִּתְעַּבְׁשַנ רֶׁשֲא יִכָרד ּועְרִי אל םֵהְו םֵה בֶכֵל יעֹוּת םִע

 : יתחּונמ לֶא ןואובי םִא יִּפַאְב

 מש ּוכֵרַּב ייל ּוריִׁש :ץֶרָאָה לָּכ ייל ּוריִׁש ׁשֶדָח ריש ַײל ּוריִׁש
 !ויָתֹואְלִפָנ םיִמִעָה לָכְּב ֹורֹובְּכ םִיֹוגַב ּורְּפַס :ותעושי םֹויָל םֹויִמ ּורְׂשַּב
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 יַהֹלֲא לַּכ יִּכ !םיִהֹלֲא לָּכ לע אּוה ארט דֹואְמ לֶלּוהְמּו יי לֹודָנ יִּכ
 תֶרָאָפְתְו זֹוע ויָנָפְל רַדַה דוה :השע םִיַמָׁש יו םיִליִלֶא םיִמעַה

 ייל ובה :דועו דֹובּכ ייל "ובה םימע תֹוחְּפְׁשִמ ייל ובה ;וׁשְדִקִמְּב

 שרל תֶרְדַהְּב ייל ווהתשה : :ויַתְורְצַהל ואבו הָחְנִמ ואש ֹומְׁש רֹובָּכ

 לַּב לֵבֵּת ןוכת ףא ךֶלֶמ יי םיוגב ּורְמִא :ץֶרָאָה לָּכ יָנְּפִמ ּוליֵח
  םַערָי ץֶרֶאָה לֵגָתְו םִיַמָּׁשַה ּודְמִׂשִי { םיִרָׁשַמְּב םימע ידי טומּת

 יִנָפְל :רעי .יִצַע לֶּכ ּונְנְֵי זָא ֹוּב רֶׁשֲא לכו ידָׂש ולֲעַי + ואֹלְמּו םיַה
 ֹותָּומֲאָּב םיִּמִעַו.קֶדָצְּב לַבֵּת טפְׁשִיץֶרָאָה טֹפׁשִל ,אָב יִּכ ,אָב יִּכ יי

 לֵפְרֲעַו ןנע : םיִּבַר םייִא ּוחְמִׂשִי .ץֶרָאָה לָנַת .ךֶלֶמ יי
 םֵהָלְתּו .ךֵלֵּת וינפק שֶא : ֹואְסַּכ ןֹוכְמ טֵּפְׁשִמּ קרצ ויָביִבְס
 םיִרָה : ץֶרָאָה לֶחָּתַו הָתֶאְר לֵכָּת ויקרב ּוריִאַה :ויָרָצ ביִבָס
 ודיגה :ץֶרָאָה רָּכ ןודָא יִנְפְּלִמ יי יִנְפִּלִמ ופמנ גֵנֹודַּכ
 ידבוע לָּכ ושבי  ּודּובְּכ םיִּמִעָה לָּכ ּואְרְו .קְדִצ םִיַמָּׁשַ
 ;םיִהֹלֲא לֵּכ ול ּוחַּתְׁשִה ,םיִליִלֲאַּב יְִלַהְתִַ לֵסָפ
 ףיטפשמ ןעמל ,הדּוהי תֹונְּב הָנְלִנְּתַו ןֹויִצ חַמְׂשִּתַו העָמש
 לָּכ לע .תילענ דאמ .ץֶרָאָה לָּכ לַע ןוילע יי הֶּתַא יִּכ :יי
 דִיִמ ויָדיִסֲח תֹוׁשְפַנ רמש עֶר ואנש יי יִבֲהֹא ; םיִהֹלֲא
 :הָחְמִׂש בל ירשו .קידצל עַרֶז רוא :םֶליִצַי םיִעָׁשְר
 :ושדק רֶכְזְר ּודֹוהְו ,יִיַּב םיקידצ וחמש

 העישוה .השע תֹואְלְפַנ יִּכ .ׁשֶדָח ריש ייל ּוריִׁש רֹומְזִמ
 םיוגה יִניֵעָל ,ֹותֵעֹוׁשִי יי עידוח :ושדק עודו ,ֹניִמי ול
 לָּכ ּואְר .לֵאָרְׂשִי תיִבְל .ֹותְנּומֲאָו וּדְסַח רכז :ותקרצ הַלַּ
 ,ץֶרֶאָה לָּכ ייל ּועיֵרֲה !וניֵחֹלֶא תעשי תֶא ,ץֶרֶא יִסְפַא
 תֹורְצֹצֲחַּב :הָרְמִ לוקו רֹונְכְּב ייל ּורְּמַז :ּורֵּמַו ּונֵנִרְו ּוחְצִּפ
 ,ואֹלִמּו םָּיַה םערי :ַי ךְלמה יִנְפִר ועירה .רפוש לוקו
 יִנָפְל :ּוננַרְי םיִרָה דחי ,םֶכ ּואֲחְמִי תֹורֲהְנ :ףב יִבשיו לבת
 {םיִרָׁשיִמַּב םיִמעָו קָדָצְּב לבת טפשי ,ץֶרָאָה טפָׁשִל אָביִּכיי



 תבש תלבק רדס
 ,לֹודָג ןֹייִצְב יי  ץֶרֶאָה שּונָּת םיבורכ בשי :םימע ּוזְנְרְי ךלמ ַײ

 זֹועְו :אוה שודק .ארונו לודג ףמש ּודוי :םיִּמִעָה לָּכ לע אּוה םֶרָנ |
 ,בקעיְּב ההְדְצּו טָּפְׁשִמ םיִרָׂשיִמ ְָנַנֹוּכ הֶּתַא .בֵהָא טְֶּׁשִמ ֶלָמ
 :אּוה שודק ּויָלְנַר םֹודָחַל ּווֲחַתְׁשִהְו ּוניֵהלֶא יי ּומְמֹור :ָתיִׂשָע הָּתַא
 אּוהְו ַײ לֶא םיארוק .ֹומְׁש יַאְרֹוקְּב לֵאּומְׁשּו יויָנֲהֹכְּב ןֹרָהַאְו השמ
 יי :ומל ןתָנ קחו יויְתֹדֲע ּורְמָׁש .םֶהיֵלֲא רבי ןנע רּוּמעֶּב :םֵנֲעַי
 : םַתולילע לע םקנו .םֶהָל ַתייַה אָשנ לֵא .םֶתיִנֲע הָּתִא .ּוניֵהֹלֶא
  ּוניִהֹלֶא יי שורה יִכ ושדק רַהָל ּוֲחּתְׁשִהְו ּוניֵהֹלֶא יי ומור

 :ועְו רוכב 5 ובה ,םיִלָא ינב ל ובֶה ,דֹודָל רומזמ
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 חכל ;הָלְב תֵּבַׁש ינפ הל .תאֵרְקִל ודוד הכל
 .דַחֶא יי "החימה לא ונעימשה ,דָחֶא רובד ,רֹוכְזְ רומ ָׁש

 הכל | !הָּלִהְתִלְו תֶרֶאְפָתְלּו םשָל .דֶחֶא משו
 ׁשארמ הָכָרְּבַה רֹוקְמ איה יִּכ הָכְרַנְו ּוכְל תָּבַׁש תארק ל

 הכל ; הָּלִחְּת הָבֵׁשֲחַמִּב השעמ ףֹוס הָכּוסְנ םדקמ
 בר .הָכֵפֲהַה דותמ יִאְצ ימוק ,הָכּולְמ ריע למ שדק מ

 הכל ;הָלָמֶח ךילע דֹומֲחַי אּוהְו אָבָּבַה קֶמעְּב תֶבֶׁש -- |
 רִי לע .ימע ךתראפת יִדָנּב יִׁשְבִל ימּוק רֵפֲעַמ ירענת ה

 הכל | ןְּלֶאְנ ישְפַנ רֶא הָבְרְק .יִמְחַּלִה תיִּב ישי ןֶּב
 ירּוע ירּוע ,ירֹוא ימוק ךרוא אָב יִּכ .יִרְרֹועְתִח יִרְרֹועְת ה

 הכל :הֶלְגנ ְךיַלָע יי רֹובְּכ ,יִרֵּבַד ריש



 תבש תלבק רדס

 ְךֶּב יִמָהֶּת הַמּו יִחֲחֹוּתְׁשִּת = יִמְלַּכִת ארו ישבת א ל
 תכל ; ּהָלִּת לע ריִע הָתָנְבִנְו ,יִמַע יינֲעּוסָחְי
 ףיִלָע שישי ףיִעָקַבַמ לָּכ ּוקָחְרְו .ףךיסאש הָּמָׁשִמִר ּויה
 הכל הָלַּכ רע ןֶתֶח שושמָכ .ּךיַהְלֶא

 ב שיא דָי לַע ,יצירעת יי תֶאְו .יצרפת לאמשו ןימ י
 הכל =  זחְליִנִנְו הָחַמְשְנו ,יצרפ

 .(הָחְמִׂשְּב פ"יכ הָנְרַּב םַג ּהָלֲעַּב תרטע םֹולָׁשְב יאוּב
 הֶּלַכ יִאֹוּב .הֶּלַכ יאֹוּב .הָרִנְס םע יִנּומֲא ךֹוּת ,הָלֲהְצִכּו
 הכל ;אָתָּכְלַמ תֶּבַׁש הֶּלַכ יִאֹוּב
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 וינה + לע | לֵב .ילָעְ רשע ילַע : תולילַּב התנוטוה .ףרסח רקוַּּב
 ,ײ ףישצמ ולד הַמ : ןֵנרֲא ףידי יִשָעַמְּב , ָלָעָפְּב ַי ינֵּתְהִמְׂש יִכ ; רונְכּב
 :תאו תֶא ןיִבָי ל כו .,עֶדָי אל רַעַּב ׁשיִא ךיֶתובְׁשְחַמ ּוקְמֲע דֹאָמ
 הָּתַאָו : דַע ידע םֶדְמָׂשֶהְל ,ןָוָא ילֲעֹוּ לַּכ ּוציִצָיַו , בֶׂשֵע ומָּכ םיעשר ַחֹורְפְּב
 לֵב ּודְרַּפְתִי ,ּודָבאֹי יבוא הנה יִּכ ַײ ףיביא הָנָה יִּכ :יי םלֹועְל ,םֹורָמ
 ,יִרוׁשַּב יָניֵע טָּבּתַו : ןנער ןֶמָׁׂשִּב יִתֹולַּ , יָנְרִק םִאְרַּכ םֶרֵּתַו : : וא יִלַעופ
 ןונָבְלּב ְרָאְּכ ,חָרפִי רָמָּתַּב קידצ > יָנְזָא הָנֲעַמְׁשִּת ,םיִעְרַמ יִלַע םיִמָקַּב
 , הָביֵׂשַּב ב ןּובּונְי דוע : ּחיִרְפִי וניֵהלֶא תֹורְצַחַּב 5 תיִבּב םיִלּותְׁש : הָנְׂשִי
 :וב יב התלע הָתָלְוַע אלו ירוצ ,ײ י רֶׂשָי יִּב דיִנַהְל : ויהי םיננערו םיִנָׁשְד

 ןוכָנ : טֹומִּמ לַּב ,לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףַא , רֶזַאְתַה זוע ַײ ׁשֵבָל ,ׁשֵבָל תּואֵנ למ יי
 אשי ,םָלֹוק תֹורָהְנ ּואְׂשָנ , ַײ תֹורָהְנ ואָׂשנ : הָּתִא םֹועְמ ,זַאָמ ךאָסַּכ

 + יי םורָמַּב ריִרַא .,םִי יִרְבְשִמ םיִריִדֲא םיִּבַר םִיַמ תֹולֹוקִמ ;םִיִכָר תורָקנ
 ייק } םיִמִי הראל ַ;' יי ,שָדוק הָוֲאָנ ְךֶתיֵבָל ,דֹאְמ ומ ךיֶתֹודֲע
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 :ְךֵרָּבְתִי לָהק טֶגאָז , ןכְרַּב טֶנאָז ןזמ רעֶד ןעוֶו

 םֶמֹורְתִיְו רַאָּפְתִיְו חַּבּמְׁשִיְו ְךרֶּנְתִי :ְךֶרֹובְמִה יי תא ּוכרב ןזח
 יכלט ךֶלֶמ לָׁש ומש אָשנתְיו

 ושאָר אּוהָש אּוה ָךּורָּב ׁשֹודְּקַה םיִכָלְּמַה | |
 מוהל ןיא ידו ןֹורֲחַא אּוהְו ,דָעָו םֶלֹועְל ףךובמה ַײ ְךּורָּב ח"י

 שְלֶעְו ומש הָיְּב תֹובָרֶעָּב בַכֹורְל וליס
 | :דַעְ םָלֹועְל ֹותּוכְלמ רֹובְּ םֵׁש ָךּורָּב :הֶּלִהְתּו הֶכָרְּב- לָּכ-לַע םֶמֹורְמ ֹומְׁשּו .ויָנָפָל

 : םלע רַעְו הָּתַעַמ ָהֶרֹובְמ ָי ױ םֵׁש יִהְי
 ךורב 10 2 (ט"ע רווחמ)



 97 רי הנשה שאר ליל בירעמ
 ורָבְדִּב רֶׁשֲא .םֶלעָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא ,יי הָּתַא ְךּורָּב

 הָנּובְתַבּו ,םירעש ַחֵתֹוּפ הָמָכָחְּב ,םיִבָרֲע ביִרֲעַמ
 ,םיִבָכֹוּכַה תֶא רדסִמּו ,םיִנֵמְזַה תֶא ףיִלֲחַמּו ,םיִּתִע הָנֵׁשִמ
 לֵלֹוג ,הָליָלְו םוי אֵרוּב ,ֹונֹוצְרַּכ עיִקְרַּב םֶהיֵתֹורְמְׁשִמַּב
 איִבָמּו םוי ריִבֲעַמּו .רוא יִנְּפִמ ףשחו , ךשח יִנְּפִמ רוא
 לֵא .ומש תֹואָבְצ יי ,הָלֹיל ןיֵבּו םוי ןיֵּב ליִדְבַמּו ,הָלָיָל
 הָּתַא ְךּורָּב .דעו םלועל ּונילע ולמי דיִמָּת םִיַקְו יח

 ?םיִבְרַע ביִרֲעַמַה יי
 ,תֹוָצַמּו הָרָוּת ,ָּתְבָהא ְּךֶמַע לארשי תיִּב ,םָלֹוע תַבֲהַא

 יי ןֵּכ לע .ָּתְרַמְל ּונָתֹוא ,םיִטָּפְׁשִמּו םיקח
 יִרְבִדְּב חמְׂשִנְו .ךיקַחְּב חיִשְנ ּונָמּוקְבו ּנָבְבֶׁשְּב,ּוניֵהֹלֶא
 ףראו ונַיַח םָה יִּכ .דָעְו םֶלֹועְל .ּךיֶתֹוְצִמְבּו ּךֶהָרֹות

 םירקי םינינפ ט"ע שוריפ
 רד ."וכ םיִנְוַה תֶא היִלָחמּו "וב כ רֶׁשֲא טאָג מי טְּביֹולעֶג הֶּפַא ךּורַּב

 :עֶצְנאַג ןיינ ןּוא ,דְנּוזעֶג ויִא ׁשְטְנעֶמ רעֶד ןעוֶו טְכאַמ טְראוָו ] ןייז ךֶרּוד םאוָו טְלעוֶו
 ., רֹובָּכְּב הָסְנְרַּפ טאָה ןּוא , דְנּוועֶג ןעֶנעֶו עִיְליִמאַפ מיִמ ,ןיִמְניִבוא יד רעֶּמְצְניִפ רֶע

 טייקְיַדְנעֶטְׁשְרעֶפ טיִמ ןוא ,לעֶמיִה ןופ ןעֶרֶעיט יד רֶע טְניִּפֶע הָמְכָח
 ןיִא ןעֶרעֶטְש יד רֶע טְצעֶז ןעֶליוִו ןייז ףאָנ ןוא . ןעֶטייֵצ יִר רֶע טְרעֶדְנַעֶרעֶפ
 םְכיִל יִר ּוצ טרעגלעְוורַע .טְבאַנ 1 ןוא גאָמ םעֶד טְּפאַׁשעֶּב רֶע ,לעמיִה
 . גיִמְכיִל טְרעוֶו שיִנְרעֶטְצְניִפ יד קעווא טְרעֶגְלעוֶו רָע ַא ןּוא רעֶּמְצְניִפ ָּפ טְרעוֶו
 ַא טְכאַמ ןוא  טֶכאַנ יִד טְגְנעֶרְּב ןוא גאָט םעֶד קעוֶוַא םֶריֵּפ ןוא
 ריִה רעֶד טאָנ זיִא ןיִמאָנ ןייז . טְכאַנ ןיִׁשיוִוְצ וא נאט ןיִׁש וֵוָצ דייֵׁש:ןיִׁשיוִוְצ
 -ךְנאַטְׁש ןוא טאָג רעֶגיִריִּבעֶל ןייֵא זיִא רֶע םִיִקְו יס לא ,ןיִראָע
 ןוא רעֶמיִא וצ זְנּוא רעֶּביִא ןעֶגיִניִק רֶע טעו ךעֶלְניִמעֶטְׁש רעֶניִטְּפאַה
 :ןעֶטְניִבּוא יר רעֶמְצְניִפ טְכאַמ אָד עד טאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ּךּרָּב .גיִּבייֵא
 ןייד ןופ דנוזעעזיוה ןייד ּוטְסאָה טְפאַשְּביִל גיִּבייֵא ןייֵא םּלֹוש תַכֲתַא

 זָנּוא ּומְסאָה טְכיִריִג ןּוא תֹוָצַמ ןוא הָרוּת יִד . ּבָעיִל לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ
 ףיוא ֶעייֵטְׁש ריִמ זַא ןּוא ןעֶפאָלְׁש ְךיִז } ןעֶגייֵל רעֶזְנּוא טאָג םורר '.טְניִרעֶליִ
 טיִמ ןֶעייֵרְפ ךיז ןָעומ ריִמ ןּוא .ץעֶזיִג עֶגייֵד ןוא ןעֶדייֵר ריִמ ןעֶפְראַרעֶּב
 ןוא רעֶמיא תוָצַמ עֶעיִד ןעֶטְלאַה ןָעוט ןּוא הָרֹוּת ןייב ןופ רייב יד
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 ּונָכִמ ריִסָּת לַא ּךֶתֵבֲהַאְו ,הָלָיְלְו םָמֹוי הָנְהָנ םֶהְבּו ּוניֵמְי

 ;לֵאְרָׂשִי ומע בָהֹוא ,יי ו הֶּתַא ָךּורְּב , םיִמָלֹועְל

 :ןָכ אנ למ לא רמוא דיחי

 :ךֶחֶא יי | יי וניָהְלא 0 לֵאָרְׂשִי עב

 : דַעו םלועל ותּוכלמ רוב םֵׁש ָךּורָּב שחלב

 לֶבְבּו ְךֶבֶבָל לֶכְּב ּךיָהֹלֲא הָוהְי תֶא ָּתְבַהָאְו
 םיִרָבְרַה ּויָהְו :ּךֶרֹאָמ לֶבְבּו ּדֶשֶפַנ

 :ףבבל לַע םויה ְּךֶוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָלֵאָה
 ְךֶתיִבְּב ּךִתְבשְּב םָּכ ףרברו ךיֶנָבְל םֶּתננַשְו
 םתרשקו :ךְמּוקְבּו ְךְּבְכִׁשבּו ףררב ךְּתְכָלִבּו

 ט"ע שוריפ םירקי םינינפ
 .ןיִּבעֶל רעֶזְנּוא ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד . גיִּבייֵא = ,גיטניל ןּא ןייש טְלעוֶו יד זיִא ׁשְטְנעֶמ םעֶד יי
 י ןייג רעֶדָא ׁשְטְנעֶמ רעֶד וא טשְרעֶקְראַפ רעָּבָא
 7 ָךֶהאָיע ךעֶי ְנּוא ןעֶר רע נע לש ָך 1ןוא ןייֵק טאָה רֶע רעָדָא . דְנּוועֶג טיִנ יא ץִיְליִסאַפו

 ןייד ןעֶנְרעֶל ןעֶפְראַדעֶּג ריִמ ןּוא
 זנוא ןופ ּפָא טיִנ ּוהְמ ְךיִד ןעֶמעֶּב ריִמ ּךֶּתְכָהַאְו .טְכאַנ ןוא גאט הָרוה
 סאוָו רעֶד אָנ ּוטְסיִּב טְּביולעֶג ךורְּב . טייקיִּבייֵא רעֶד ןיִא זיִּב טְפאַׂשְּב יל ןייד

 : ;לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַז ּבֶעיִל טאָה
 זיא םאָנ ןּוא , טאָנ רעֶזנּוא זיא רֶע םאנ .לֵאָרְׂשִי ּוצ רעֶה לֹאָרְׂשִי עַמָׁש

 : מאג רעֶגיִצְנייֵא ןייֵא
 ךיירניניק ןעֶגיִלייֵה ןייז ןופ ןעֶמאָנ רעֶד ןייז לאָז טְּביולעֶג םש ְךּורָּב

 ; ניִּבייֵא ףיוא
 םייקמ טְסְלאָז יִד ןעֶּבאָה ּבָעיִל טאָג ןייד טאָג טְסְלאָז ןוא תא ָּתְבַהָאְו

 ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןייד טיִמ טְפאַשְּביִל ןעֶגעוֶו ןּופ תֹוָצִמ עניי ןייז
 גאָז ְךיִא םאוָו רעֶטְרעוֶו יד ןּוא ּויְָו .געֶמְרעֶפ ןעֶצְנאַג ןייד טיִמ ןוא
 ריִמָּמ ייז טסְלאָז יִד ןּוא ןעֶצְראַה ןייד ףיוא ןייז ןעֶלאָז טְנייַה ריִד
 ןעֶנְרעֶל ןּוא ןעֶרייֵר םיורא ףראש ייֵז טְסְלאָז יִד ןּוא םֶּמְננַׁשְ .ןעקְנעֶרעֶג
 ןיִא טְסעוֶו יִד זַא ןעֶרייֵר ןּופ רעֶד דיִמ ִּת טְסְלאָז יד ןּוא רעְדניק עֶנייד ּוצ

 - ןייר ןּוא ףיז ןעֶנייֵל ןייד ןיש ןייֵג געוֶו ןיִא טְסעֶו יד זַא ןּוא ןעֶציִז זיוה ןייֵד
 ןייר ףיוא ןעֶכייֵצ ןייא ּוצ ןיִּפיִנקְנָא ייֵז טְסְלאָז יִד ןּוא םֶּתְרִׁשָקּו ,ןייֵטְש ףיוא
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 םָּתְבַתְכּו:ךיֶניֵע ןיִּב תפמטל ּויְהְו ְךֶרֶי לע תֹואְל
 :יִרְעְשְבּו ּךֶתיֵּב תֹוזּוְמ לע

 הָוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יֵתֹוְצִמ לא ּועָמְׁשִּת עומש םִא הָיָהְו
 ודְבֶעְלּו םֶכיֵהֹלֲא הָוהְי תֶא הָבֲהַאְל םֹויַה םֶכְתֶא

 ּתַעְּב םֶכְצְרַא רטמ יִּתַתָנְו !םֶכָׁשִפַנ לָכְבּו םֶכְבַבְל לֵכְּב
 ִּתִתָנְו :ְךֶרֶהְצִיו ְךֶׁשריִתְו ךנגך ָּתְפַסֶאְו שוקלמו הרוי
 םֶכָל ּורְמָׁשֶה :ָּתְעְבָׂשְו ָּתְלַכָאְו ּךֵּתִמָהְבִל = בָׁשֲע
 םיִרָחֶא םיִהֹלֲא םֶּתְדִבֲעַו םֶּתְרַסְו םֶכְבַבְל הָּתְפִי ןֵּפ
 תֶא רֵצֵעְו םֶכָּב הוהְי ףא הָרָחְו :םָהְל םֶתיוֲחַתְׁשַהְו
 תֶא ןֵּתִה אל הָמָדֲאָהְו רֶשָמ הָיְהִי אלו םִיַמָׁשִה
 הָוהְי רֶׁשָא הבטחה ץֶרֶאָה לַעַמ הָרֵהְמ םָּתְדַבֲאַו הָלּובְי
 לע םֶכְַבְל לע הָלֵא יֵרָבְד תֶא .םֶתְמַׂשְ ?םָכָל 2
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 םירקי םינינפ | יע שוריפ

 ערי יא יז פט רטט ליפ וצ ןיפ ןעֶלאָז יז ןוא אַ
 טי אָ עמ רעד רק כוש לני ןיא פלקו .עֶגיוא עֶנייד ןעֶשיוִוְצ
 ,ְּבְלעֶג יז ןּופ טְמּוק םעֶלַא סאָד א ,ןעֶגייֵמ יד ףיוא ןעֶּבייֵרְׁשְנֶא ייֵז טְסְלאָז יִד

 עמו ר כלל עג יג עמ 5% ןיא  ןופ ןוא וה ייד פריש יב
[: 

 ףיא םאוָו תוָצָמ עֶנייֵמ ןעֶרעֶה ּוצ טעו) רֶהיִא זַא ןייז טעוֶו סֶע ןּוא פאהיהְו
 ןּוא טאָג רֶעייֵא טאָנ ןעֶּבאָה ּבָעיִל טְלאָז רֶהיֵא סאָד ןְהָא טְנייַה גאָז

 ןעֶּבעֶג ךיא לעוֶו וזא ִּתַתָנּ . ןעֶּבעֶל ןעֶצְנאַג ןעֶרעייֵא טיִמ םֶהיֵא ןעניר ּוצ
 טאַז טְסעוֶו ןוא ןעֶסֶע טְסעוֶו יד ןּוא תומָחְּב עֶנייֵד ּוצ דְלעֶפ ןייד ןיִא ןיראק
 ןוא ץְראַה רֶעייֵא ריִמ ןּופ ןעֶרייֵרְּפָא טעוֶו רעֶמאָט ךייַא טיִה ּורְמְשה , ןייז
 רעֶמעֶנְּפָא עֶרְמעֶרְּפ ןעֶניִר טעוֶו רֶהיֵא ןוא הָרֹוּת רעֶד ןופ ןעֶרעֶקְּפָא טעוֶו
 ןעֶדְניִצְרעֶד ןעֶראָצ .ם'ִמאָנ טעוֶו הֶרָחְו . ןעקוב ייז ּוצ ְךיִז טעוֶו רֶהיֵא ןּוא
 ןוא ןעקלאוָו ןּופ ליִמיִה יד ןעֶמְלאַה ףיוא טעוֶו רֶע ןּוא ףייא ףיוא ןעֶרעוֶו
 ןעֶּבעֶג טיָנ טעוו דְרֶע יד ןּוא ןייז טיִנ טעוֶו ןעֶגעֶר ןייק ןּוא ןעֶטְניוִו
 ןעֶטיִג םעֶד ןופ ןעֶרעוֶו ןעֶראָל ראפ דְלאַּב טעוֶו רֶהיֵא ןוא טְכּורְפ רֶהיֵא
 רַעָר ןופ דייֵר יִד ןאָט טְלאָז רֶהיִא ןּוא םָּמְֹׂשִו .ךייַא םיִנ טאָנ סאו] דְנאַל
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 םָּב רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב תֶא םֶתֹא םָּתְדַמְלְו !םֶכיֵניֵע ןיֵּב
 :ףֶמּוקְבּו ָךְּבְכְשְבּו ךרב ּךְּתָכָלְבּו ּךֶהיֵבְּב ֶּּתְנַׁשְּב

 ;ְךיֶרָעְׁשִבּו ְּךֶתיֵּב תוזוזמ לַע םֶּתְבַתְכּ
 הָמְרֲאָה לע םֶכיֵנְב יִמיִו םֶכיֵמְי ּוּברִי ןעמל

 םֶהָל תַתָל םֶכיֵתֹבֲאַל יי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 ;ץֶרָאָה לַע םִיַמָׁשַה יִמיִּכ

 תְרַמֲאְו לֵאָרְׁשִי יֵנְּב לא רֵּבַד :;רמאל השמ לֶא יי רָמאֹיַו
 | םֶהיֵדְנִב יִפָנַּ לַע תֶציִצ םֶהָל וׂשָעְו םֶהיֵלֲא |
 םכל הִיָהְו ;תֶלֵכְּת ליִתַּפ ףנַּכַה תיִציֵצ לע ונתנו םתרדל
 םֶתיִׂשֲעַו י יי תֹוצִמ לַּכ תא םֶּתְרַכְזּו ותא םֶתיֵאְרּו תֶציִצְל
 רֶׁשֲא םֶכיֵניֵע יִרֲחַאָו םֶכְבבְל יֵרֲחַא ורותת אלו םָתֹא

 לכ תֶא םֶתיִׂשָעַו ורָּכְִּת ןַעַמְל ;םֶהיֵרֲחַא 'םיִנֹ םֶּתַא

 ט"ע שוריפ םירקי םינינפ
 ףיוא ןוא ץֶראה רֶעייֵא ףיוא הָרוַּת = ןוא ,גאָמ ןוא גיִטְכיִל ןייַז לאָז ׁשְטְנעֶמ םעֶד יב
 ייֵז לאָז רֶהיִא ןּוא בייל רַעייא ,רעֶטְסְניִפ ןּוא טְבאַנ ןייג לאָו ןעֶטייֵֵנְצ םעֶד ייֵּב-

 ןיִליִפְּת וצ ןייז ןעֶלאָז ייֵז ןּוא דנעָה עֶרֶעייֵא ףיוא ןעֶכייֵצ ןייַא ּוצ ןעֶּפיִנְקְנָא
 רעֶדְניִק עֶרֶעייֵא ןעֶנְרעֶל טְלאָז רֶהיֵא ןוא םֶּתְדִמֹלְו , ןעֶגיוא עֶרֶעייַא ןעֶשיוִוְצ
 טְסעוֶו יִר זַא הָרֹוּת רעֶד ןופ דייַר יִד ןיִא ןעֶרייֵר םייצ עלא ןעֶלאַז ייֵז פא
 יִד ןעוֶו ןּוא געוֶו ןיִא ןייַג טְסעוֶו יד זַא ןּוא זיוח ןייַד ןיִא ןעֶציִז
 ןְהֶא ייז טְסֶלאָז יִד ןוא םֶּתְבַהְכּו ,ףיוא טְסייֵטְׁש יד ןעוֶו ןּוא ךיז טְסְנייֵל
 : ןעֶרֶעיֹוט עֶנייֵד ןופ ןּוא זיוה ןייד ןּופ ןעֶלְרִיִטְׁשייַּב יִד ןּופ עֶנייֵא ןיִא ןעֶּביירְׁש
 עֶרֶעייֵא ןּופ געט יִד ןּוא געֶט עֶרֶעייֵא ןעֶרעֶמ ףיז ןעֶלעוֶו םּורָד גרו ןעמל

 עֶרֶעייֵא ּוצ ןעֶריֹואווְׁשעֶג טאָה טאָנ םאוָו דֶרֶע רעֶד ףיוא רעֶדְניִק
 :ןעֶרֶעיֹוריִג רֶרֶע רעֶד ףיוא לעֶמיִה ןופ געט יִד סָלַא ייֵז גצ ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶרעֶטְלֶע
 ּוצ רייֵר רכב ,טייֵמְׁש רעֶטייַו אָד יונ הָׁשֹמ ּוצ טְנאָז םאָנ ןּוא ו רֶמאַֹנ

 ףיז א ייֵז םאָד ןעֶנאָז ייֵז וצ טל לש לא -שו רעֶרְניִק יד
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 ןייֵא ןיִקֶע יד ןיִא תיִצֹיָל : : וא ןעֶבאַמ על : ןוא ןייז ייֵז ְךאָנ ןעֶלעוֶו

 ןְהעָו טְלאָז רֶהיֵא ןוא , תיִציִצ גצ ןייַז ףייא לאָז םאָד ןוא םיִדאַּפ ןיִאְלְּב

 ןּופ תֹוָצִמ גייְרַּת עֶלַא ןעֶקְנעֶריִג רֶהיֵא טעוֶו תיִציִצ יִד רוד ןוא תיִציִ יד
 טָאנ 14 8 (ט"ע רווהמ)



 1 זמ הנשה שאר ליל בירעמ
 םֶכיֵהֹלֶא הָוהְי יִנָא :םֶכיִהלאְל םישודק םֶתיהִו ָתֹוְצִמ
 םיִהֹלאָל םֶכָל תֹויְהִל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶכְתֶא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא

 ;םֶכיֵהֹלֲא הָוהְי יִנֲא
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 דיִמ ּונְֹּפַה .ומע לארשו "ונחנאו .ותלז ןיִאְו
 לֵאָה ,םיִציִרֲעַה לָּכ ֵּכִמ ּונֵלֲאֹונַה ּונֵּכְלַמ למ
 .ונשפנ יביוא לכל לּומְג םלשמהְו ,ּנֵרְצִמ ּונָל עֶרָפנַה
 ןיִא דע תֹואלְּפְִו םיִסָנ .רקח ןיִא דע תולודְנ הָשעָה
 .ונלגר טומל ןַתָנ אֹלְו ,םיִיחַּב ּונֵׁשְפַנ םֶּׂשַה :רֶפְסִמ
 לָּכ לַע ,ּונֵנרַק םֶרָיו ,ּוניֵבְיֹוא תֹומָּב לע ּונֵכיֵרְדַמַה

 םירקי םינינפ ט"ע שוריפ
 ןיִא סאוָו םעֶד ייּב וא , ןעֶטייצ יב ןעֶׁשְהאָטְמּוא יד ְךאָנ ְהעֶג ְךאָנ טיָנ טְלאָז רֶהיֵא ןעמ רֶע 'םיִנַמוַה תֶא ףילףמ, זיא טאָנ ןּוא סאָד ןּוהָט יז טעוֶו רֶהיֵא ןוא טאָג

 ןעֶגיוא עֶרֶעייֵא ןופ טְכיִזיִ ןִהָא סאָד ְךאָנ ןּוא ןעֶצְראַה רֶעייֵא ןּופ ןעקְנאַרעֶג
 רֶהיֵא סאָד םּורָד תוָאּפ יִד רעֶּביִא טסניר םיִטאָנ ןופ ּפָא טרעק רֶהיִא םאוָו
 גיִלייַה ןייז רֶהיֵא םעוֶו תֹוָצַמ עֶנייַט עלא ןוהט טְלאָו ןּוא ןעֶקְנעֶרעֶג טְלאָז
 ןעֶגיֹוצעֶג םיוא ךייִא ּבאָה ְךיִא סאוָו טאָג רֶעייֵא טאָג יב ְךיִא .טאָנ רֶעייֵא וצ
 רֶעייֵא טאָג ןיִּב ףיפ . ,אָג ןיֵא ראפ ְךייַא וצ ןייז ּוצ םִיַרַצְמ נאַל ןופ
 םייקמ עלו סאוָו םיִדּוהְי יִד ּוצ רַכְׂש ןעְמּוג ןעֶּכעֶג ּוצ טְּבייֵלְנעֶּב טאָב
 ןעֶלעוֶ סאוו םיִרּוהְי עֶגיִזאָד יד ןעֶפאָרְמְׁש לעוֶו ןּוא תֹוָצַמ עֶנייֵמ ןייז

 ; תוָצָמ עֶנייֵט ףיוא ןייז רַבש
 זנוא ייַּב ןיִא םִע ןּוא גיִמְפאַהְראוָו ןוא ראוָו זיִא .ץְלַא םאָד הָנּומֲאְנ תָמָא

 ןייק אָד םיִנ זיִא םִע ןּוא טאָג רעֶזְנּוא זיִא רָע ןעֶד גיִמְפאַהְרְנאַטְׁש
 סיוא זנּוא טאָה סאוָו רעֶד קְלאַפ ןייז ןעֶנעֶז לֵאָרְׂשִי ריִמ ןוא טאָג רעֶרעֶדְנַא
 רֶע גיִניק רעֶזְנּוא ,ביִרֲחְנַמ א זֹועְרַּפ ןופ ןעֶגיִגיִק יד דנאַה ןופ טְזייֵלעֶג
 טְלאַצעֶּב סאוָו טאָנ זיא רע . עֶקְראַטְׁש יד טְנעֶה ןופ זָנּוא טְזייֵלעֶג םיוא םאָה
 ןעֶּבאָה םאוָו עלא רצ גְנּומְלעְנ ראָפ טְלאָצעֶּב ןוא רעֶגיִדְייִלעֶּג עֶרעֶזנּוא עֶלַא
 םיִסָנ טוט רֶע 5 ןְהָא ןיִּב םי "קו . טו רֶע רעל עֶרעֶזְנּוא דְנייַפ
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 הנשה שאר ליל בירעמ -

 תותוא ,הָעְרַפְּב הָמְקְנּו םיִסָנ ּונָל הָשְעַה :ּוניִאנוש
 יֵרֹוכְּב לָּכ ותָרָבָעְב הָּכַמֲה :םֶח יֵנְּב תַמָרֵאְּב םיתפומו
 :םֶלֹוע תּורֲחְל ,םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי ומע תֶא אֵצֹויַו ,םִיָרְצִמ

 תֶאְו םהיפדור תֶא .ףוס םִי יִרָזנ ןיֵּב ויָנָּב ריִבָעַמַה
 ּוחָּבִׁש ,ותְרּובְנ וינב ּואָרְו :עַּבִט תֹומֹוהְתִּב ,םֶהיֵאְנֹוׁש
 יִנְבּו השמ ,םֶהיֵלֲע ּולְּבִק ןוצרב ותוכלמו :ומשל ּודֹוהְו
 .םָלב ּורְמֶאְו ,הָּבַר הָחְמִׂשְּב ,הֶריִׁש ּונָע ךל ,לֵאָרְׂשִי

 ם"ע שוריפ | םירקי םינינפ
 עֶלֵא רעֶּביִא טפאַׁשְרעֶה רעֶזנּוא ןוא ,יעפסְניִפ ןעֶרעֶו לאָנ ביִטְביל ןעֶנעֶועֶג
 טאָה רעֶד הֶׂשֹשָה .דנייפ ערעזנּוא = וכל "יו רעטסניו ןעֶנעֶיִג זיִא סאָו סר יי

 ןיִא ןעֶכייֵצ עֶכיִלְרעֶדְנּואו ןוא תֹעְרַּפ ןָא גְנונעֶבעֶר ןוא םיִסָנ זְנּוא ּוצ ןְהאָמיִנ

 ןעֶראָצ םיִרְג ןייַז טיִמ ןעֶגאָלְׁשעֶג טאָה אָר רעֶר .םָח רעֶדְניִק יֵד ןופ דְנאַל
 ןייז ןעֶגיוצעֶג םיוא טאָה ןּוא םִיַרְצִמ ןופ עֶנעֶראַּבעֶג עֶטֶׁשֶרֶע יד עֶַלַא
 אָד רעֶד .טְפאַׁשייַרְפ עֶגעֶּבייֵא ןייֵא ּוצ ייֵז ןעֶשיוִוְצ ןופ  לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ
 .םִי םעֶד ןּופ רעקימש יד ןעֶשיוִוְצ רעֶדְניִק עָנייִז טְריִפעֶג רעֶּביִא טאַה

 יָא "ד ןיִא ןעֶקְנּוועֶג ןייֵא רֶע טאָה רֶנייַפ עֶרֶעייז ןּוא רעֶגאָי ְךאָנ עֶרֶעייֵז
 ןּוא ןעֶּביול ןּוא טייֵקְראַטְׁש ןייז ןְהעֶזעֶג ןעֶּבאָה רעֶרְניִק עֶנייֵז . ןעֶטְנּורַג
 ןעֶליוִו ןעֶמּוג םעֶד טיִמ ְךיירגיניק ןייז ןּוא .'תטְלּו .ןעֶמאָנ ןייַז ןעקנאד

 םיורְג טיִמ לֵאָרׂשִי רעֶדְניק יִד יִמ הֶׁשֹמ ןעוֶועֶג לֵּבקַמ ְךיִז ףיוא ייֵז ןעֶּבאַה
 :טְגאָועֶג ןעֶּבאָה עֶלֵא ייֵז ןוא גְנאַזעֶג ביול טְנאָזעֶג ייֵז ןעֶּבאַָה דיירפ

 ריד ּוצ זיא רעוֶו עֶקְראַטְׁש יד ןעֶשיוִוְצ ְךייֵלְנ ריד זיא רעוֶו טאָג הָכֹומָכ יִמ

 טסוט ביול טיִמ ניִטְכְראַּפ טְסיִּב גד טייֵקְניִלייַה טימ טְנייֵׁשעֶּב ְךייֵלְג

 פאק וד ףיירנינעק ןייד ןְהעֶעֶג ןעֶּבאָה רעֶדְנּוק עֶנייַד ףפוכלס . רעֶרְנּואו

 ֵיִרְשעֶג ייז ןעֶּבאָה טאָג ןיימ זיִא םאָר הָשמ ראַפ םִי םעֶר ןעֶמְלאַפְשעֶג
 ןוא רט .טייֵקְניִּביִא רעֶד ןיִא ןעֶגיִניִק טעוֶו טאָג טְגאָעֶנ ןעֶּבאָה .ןוא
 ּוטְזייֵלעֶג םיוא טאָה םאָנ איִבָנַה ּוהָיָמְרִי ףךּוד ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זיִא ְךאָנ

 בקעי 16 9 (₪"ע רווחמ)



 08 ןי הנשה שאר ליל בירעמ
 יי הָמַא ְךּורְּב :ּונָמִמ קֶזָח דָיִמ ולָאְנּו בקע

 \ ;לֵאָרְׂשִי לֵאָנ
 ,םייַחל ּונֵּכלמ ּוְריִמֲעַהְו ,םֹולָׁשִל ּוניֵחֹלֲא יי ּונֵביִּכְׁשַה

 הָצֵעְּב ּונֵנְקַתְו .ּךֶמֹולְׁש תַּבְס ,ּוניִלע שורפו
 ,ּונֵדֲעַּב נא .ףמש ןַעַמְל ּונֵעיִׁשֹוהְו .ְךיֶנָפְלִמ הָבֹוט
 רֵמָהְו ,ןּוגָיְו בֶעְרְו בֶרָחְו רֶבד ביוא ,ּוניֵלְעַמ רַסהְו
 לֵא יַּכ ,ּונֵרּתְסּת ְךיֶפְנִּכ לצְבּו .ונירחאמו ונינפלמ ןמש
 .הָּתִא םּוחָרְ ןונח ,ךֶלֶמ לא יִּכ ,הֶּתֶא ּונֵליִצַמּוּונְרְמּוׁש
 ;םֶלֹוע דַעוהֶּתַעַמ ,םֹולָׁשְלּו םייחְל ּונָאֹובּו ּונֲתאֵצ רֹומְׁשִּ
 שרופה ,יי הָּתַא ךורְּב .ְּךֶמֹולְׁש תַּכְס ,ּוניֵלָע ׂשֹורְפּ

 ,לֵאָרְׂשִי ומע לָּכ לַעְו ּוניִלָע ,םֹולָׁש תַכְס
 ;םִיְלָשּורְי לַעְו

 םירקי םינינפ ט"ע שוריפ

 יע יא לאָז רע ןעֶטעֶּב טֶהיֵא ןּוא ,טאָג טְּביֹולעֶג ְךּורְּכ ; דְנאַה -עקראטשַא ל יא ל טל וה = ןופ םיילעֶג סא םוא טאָה ןוא בעי
 :ןעֶבאַמ גיִטְניִל טאָה אד רעֶד לֵאָרְׂשִי ֵאְָג ,טאָנ וד טסיּב
 :לֵאָרְׂשִי ! ןופ רעֶדְנּוק יד טְזייֵלעֶגְסיוא
 = ףיוא זְנּוא זאָל ןּוא ריִרָפ וצ ןעֶגייֵל טאָג רעֶזְנּוא טאָג זָנּוא זאָל ְ! : ונֵביִּכְשַה

 קעֶד עֶכיִלְריִרְפ ןייד זָנּוא רעֶּביִא טייֵרְּפְׁש ןּוא ןעֶּבעֶל ּוצ ןייֵמְׁש
 ןעֶליוו םֶהיֵא זְנּוא ףלעה ןּוא ריִד ראפ טאָר ןעֶמּוג ןייֵא ןיִא זנוא לעֶטְׁש ןוא
 דְנייַפ ןייֵא זְנוא ןופ ּפָא ּוהְט ןּוא רפה .זנּוא ראַפ ץיִשאַּב ןוא ןעֶמאַנ ןייד
 םעֶד ּפָא וה ןּוא רֵָהְו ,טייקְרֶעֹורְמ ןּוא רעֶגְנּוה ןּוא דְרעוֶוְׁש ןּוא דְראָמ ןּוא
 .ליִג ילָפ עֶנייֵד ןופ ןעֶמאָׁש ןיִא זנּוא גְראָּב ראפ ןוא זְנוא ףיֹוא ןופ ןמש
 ור ןעֶד יִּכ רַעָמְריִשאַּב רעזנּוא ןוא רעֶטיִה רעֶזְנּוא טְסיִּב טאָג ּוד ןעֶד יִּב
 ןּוא רֹומְׁשּו ,גיִניִק רעֶגיִמעֶראַּב רעֶד ןייא ןוא רעֶגיִלעֶז טייל ןייא טְסיִּב טאָג
 ריִרְּפ וצ ןּוא ןעֶבעֶל ּוצ ןעֶמּוק רעֶזְנּוא ןּוא גְנאַג םיוא רעֶזְנּוא ןעֶמיִה והמ

 ;םייקיִּבייֵא רַעָר ןיִא זיִּב דְנּוצַא ןופ
 טְּבולעֶג ּךּרְּב .קעֶד עֶכיִלְריִרְפ ןייד זְנּוא רעֶּביִא טייֵרְּפְׁש ןּוא ּוניֵלָע ׂשֹורְפּו

 ןּוא זְנּוא רעֶּביִא קעֶד עֶכיִלְריִרּפ ןייֵא טייֵרְּפְׁש אָד רעֶד טאָג ּוטְסיִּב
 : : םולשורי ר רעֶּביִא ןּוא לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייז רֶהאָנ רעֶּביִא

 זעקת 1 8 5זביב א | (ט"ע רווחט)

 225 - "סוג 1
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 תיִרְּב םָתֹורֹורְל תָּבשַה תֶא תוׂשֲעַל תַּבַׁשַה תֶא לֵאְרְׂשִי יֵנְב רֶמָׁשְו תנשל

 םיִמָי תֶשֵׁש ֵּכ םפֹועְל איִה תוא לֵאָרְׂשִי נב ןיבו יניב + םֶלוע
 : שפני תַבָש ִעיִבְׁשַה םויכו ץֶרָאָה תֶאְו ִיַמָׁשַה תֶא ַי הָׂשָע

 קוח יִּכ ּּונֵנַח םויל הָסָּכַּב רֶפֹוׁש ׁשֶהֹוחַב ּועְקִּת
 .קח : בֹקֲעַי יַהֹלאֵל טֶּפְׁשִמ אוה לֵאָרְׂשִיְל

 .תנשח שאר יניד

6846 (=. 

 יִא ןעֶמ נאָז ,הָבּוׁשְּת
 ֹומָכ ימ .ּונָרְְ הָרָׂשֶע ָע הָנֹומְׁש רעֶר
 י רֵפֵסְּב ,בֹותָכּו .טֵּפְׁשַמַה ְךֶלֶמַה
 ןעֶנאָז ּוצ טְסעֶנְראַפ ןעֶמ ביוא (ב

 רעֶרייֵא ְךיִז טְנאַט רער ןּוא
 רעֶר ןופ *'ה הָּתַא ךּורָּבי טְנאָז ןעֶמ

 ייֵז ןעֶמ ףְראַב , ייֵז ְךאָנ םאוָו הָנָרְ
 ןױש טאָה רֶע זַא רעֶּבָא ,ןעֶגאַז
 רֶע ףְראַד "ה הָּתַא ךּורָּב, טְגאָזעֶג
 :ןענינןאד רעֶטייוַו ראָנ ,ןיִגאָז טיִנ ןיוש

 ןעֶנאָז ּוצ טְסעֶנְראַפ רֶע זַא רעֶּבָא ג
 טאָה ןּוא ,ישודקה ְךֶלֶמִה

 טאָה רֶע ויִּב טְנאַמְרעֶר טיִנ יז
 רעֶדַא ,רעֶטייוַו ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןיוש
 טְנאַזעֶג טאָה רֶע ּוצ קֶפָס ןיִא זיִא רֶע

 ְךיָנ ןעֶמ ומ ,"שורקה ְךֶלֶמַח
 ּבייֵהְנֶא ןופ ןעֶּבייֵהְנָא לֶהאָמַא

 ;הֶרָׂשֶע הָנֹומְׂש
 הָנָׁשַה שאר ןּופ םיִׁשָדְק עֶלַא ייַּב (ד

 טְנאָז ,הָבּוׂשְּת יִמְי תר ןּוא
 ;אָליֵעְלּ .אָליֵעְל ןעֶמ

 : ךֶתְלִהִּת ריִנָי יפו חַּתְּתִּת יֵתַפְׂש יָנֹדֲא

 רָב
 יַהֹלֲא
 םהרבא יָהֹלֲא וניֵתֹובֲא יחלאָו ּוניֵתלֲא יי התא

 רוּבְגַה לֹודְנַה לֵאָה בֹקֲעַי יֵהֹלאַו קחי
 .רֵכֹוזְו לֹּכַח הָנֹוקְוםיִבֹוט םיִדָסֲח לֵמֹונ ןֹויְלָע לֶא אָרֹונַהְו

 ט"ע שוריפ
 ןייא טיִמ ןעֶזאַלְּב טּוהְט שָרוחב ּועְקִּת

 םעֶד ןּופ ּבייֵהְנָא ןיא רפוש

 ןייֵא ּוצ טייצ עֶטְּבעֶזיִג יד ןיִא שרוח

 ,הָנָׁשַה שאר ןעֶמ טניימ םאָד בוט> םוי

 הָנָׁשַה שאר ןּופ ןעֶזאָלְּב סאָד םּוראוָו ִּ
 קוח ןייא ןעוֶועֶג רזוג טאָג טאה

 ןיִא גאָט רעד לייוו ןעֶדּוי יִד

 : בקעי ןופ םאָנ וצ םָּפְשֶמ ןייא
 8 (ט"ע רוזהמ)

 ןעֶנעֶפֶע ְךאָד ּוהְמ טאָג יִהָפְש יָנֹדֲא
 ליומ ןיימ ןּוא ןעֶצְפעֶּל עֶנייַמ
 : ּביול ןייד ןעֶגאָז לאָז

 טאָנ ּוד טְסיִּב טְּביוִלעֶג הֶּתִא .ָךּורָּב
 טאָנ רעֶד ןוא םאָנ רעֶזנּוא |
 ןּופ "טאָג רעֶד ןיִרעֶטְלֶע יִרעֶזְנּוא ןּופ
 רעֶר קָחְצִי ןּופ טאָג רעֶד םֶהָרְבַא
 רעֶטְרעֶּפְכַאיֶנ רעֶר בֹקֲעַי ןופ טאָנ

 רעקראטש 2
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 יִדְסַה ןעמְל םֶהיֵנְב יָנְבִל לֵאֹוו איִבְמּו תֹובָא

 85 חי

 , : הָבָחַאְּב ומש

 ; םָיַח םיִהֹלֲא ףנעמל ,םייחה רֶפְסְּב ּונֵבְתָכְו ,םיִיַחַּב ץֵּפָח ףי כב םיִיַחְל ּונְרְכָז

 ; םֶהָרְבַא ןֵגֶמ + \ הֶּתַא ָךּורָּב ,ןָנֶמו עישומו רוע ָךֶלָמ

 :עישוהְל בַר הָּתַא םיִתֵמ | הָיַחְמ יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ףמוס .םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ דֶסֶהְּב םייח לַּכְלַכְמ
 םִיַקְמּו םיִרּוסֲא  ריִּתַמּו םילוח אָפֹורְו םיִלָפֹונ

 הָמֹוד יִמּו תֹורּובְנ לֵעַּב ּךֹומְכ יִמ .רֶפָע יִנֵׁשיִל ֹותָנּומָא
 ;הָעּושי ַחיִמְצִמּו היחמו תיממ ךלמ .ךל

 < ה 5

 ט"ע שוריפ

 רעֶד טאָג רַעְניִמְכְראַּפ ןּוא רעֶקְרַמְׁש
 טְלעֶג ראפ אָד רעֶד טאָג רעֶטְסְכעֶה

 רעֶפעֶׁשאַּב רעֶד זיִא ןּוא םיִד סח עָמּוג
 סאד טְקְנעֶדיִג ןּוא גְניִדץִלַא ןופ
 ןוא ןעֶרעֶטְלֲע יִד ןופ טייֵקְמּורְּפ
 יִרָעייֵז ּוצ רעֶזייֵל רעֶד ןייֵא טְגְנעֶרְּב

 ןעֶנעוֶו ןעֶמאנ ןיינ ןופ רעֶדנּוק ם'ְדנּוק
 ;טְפאַׁשְּביִל שמ

 ןעֶּבעֶל םּוצ זְנּוא קְנעֶריִג טַײמ? וגר
 םאָד טְסְרעֶנאַּב ּוד סאו גיִגיִק

 ןיִא  ןהָא זְנּוא בייַרָׂש ןוא ןעֶּבעֶל |

 ןופ ןעֶּבעֶל ןעְביִּבייִא ןופ וב םעֶד
 ;טאָג רעֶניִדעֶּבעֶל ןעֶגעוֶו םיָנייב
 רעֶר גיִניֵק ןייֵא זיִא םאָנ יול למ

 ןּוא רעיל רעב ןייֵא זיא אָד
 .רעֶציִׁשאַּב ןייֵא נּוא רעֶפְלעֶזו ןייא
 אד רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ווּ

 ;םֶהָרְבַא ןּופ רעֶציִשאַּב דֹועָר זיא
 ןייֵא טֶסיִּב טאָנ וד ו הָּתַא

 טְסיִּב וד גיִּבייֵא וצ רעקראמש
 א (ט"ע  רווחמ)

 עָמּומ יִד גיד ןעֶּבעֶל טְכאַמ אָד רעֶד

 ;ןיִפְלעֶה ּוצ םֹורָנ טְסיִּב ןּוא
 עֶניִריִּבעֶל יִר טְנייֵּפְׁש רֶע טופ לֵּכְלַבְמ

 גיִרעֶּבעֶל טְכאַמ רֶע דָסֶח םיִמ

 טייֵקְמיִראַּב רעֶד סיור טיִמ עֶטּומ יִד
 םיִתָמַה תַיְחִּת זַא ןעֶמ טְנייֵמ םאָד
 יִד רעֶטְנּוא טְנְהעֶל רֶע .ןייז טעוֶו
 עקנארק יִד טְלייֵה ןוא ןעֶלאַפ אָר

 יא וא טָמּק עטי וצ שר
 ןגא קְנעֶרְק עֶכעֶלְמיֹוט ןייֵא ןעֶׁשְטְנעֶמ
 םֶהיִא טְכאַמ ןּוא םֶהיֵא טְלייֵה טאָג
 יד זול טְכאַמ רֶע ןּוא דְנּוזעֶג
 םייקמ זיִא רע יוִו ױזַא ןּוא עֶנעֶגְנאַפעֶג
 ןּוא עֶגיִדעֶּבעֶל יד ּוצ הָחָסְבַה ןייז
 - םייקמ רֶע טעוֶו ףיוא יוז ייֵז טְלייֵה
 .םאוָו עֶטיומ יִד ּוצ הָחָטְבַה ןייז ןייז
 רעוֶו יפ ,רֶרֶע רעֶד ןיִא ןעֶפאָלְש יוז
 אָד רעֶד גיניֵק ּוד ְךייֵלְג ריד זיִא
 טְכאַמ ןּוא גיִרעֶּבעֶל ןּוא טיוט טְכאַמ

 ;ףֶליֵה ןעֶצאָרּפְׁש
 ימ 8 8
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 , םיִמָחְרִּ םיִיַחְל וירוצי רכוז , םימחרה בא ףומכ ימ

 : ";םיִתַמה

 שודק משו שודק הָתַא
 :הֶלְס -

 ןֵכְבּו

 ָךֹולְלִהְי םוי לֵכֵּב םישודקו

 ,ףישעמ לָּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ףרספ ןת
 ָךּואָרייְו ,ָתאֵרְּבֶׁש המ לָּכ לע ְּךְתֶמיֵאְו

 ,םיִאּורְּבַה לָּכ ְּךיֶנְפְל ּוֲחּתְׁשִיְו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ
 בֶבֶלְּב ּךָנֹוצְר תושעל תֶחֶא הָרְנֲא םֶלֶכ ּוׂשְעָיְ
 נפל ןָמְלָשַהָש ּוניִהְלֶא יי ּונְעַדְיָש הָמְּכ .םלש
 לע ארונ ףמשו ,ךֶניִמיִּב הָרּובְגּו ,ְּךֶרָיְּב זוע

 :ָתאָרְּבֶׁש המ לָּכ
 ישקר קר יי 068 ה רוה וה ו מ

 ט"ע שוריפ

 וד ןעֶכייֵלְג ןייד זיא רעֶוו ו ימ
 רעֶגיִמְראַּבְרעֶר

 םּוצ שיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶנייֵז טְקְנעֶרעֶג
 : טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד טיִמ ןעֶּבעֶל

 ביל טיב וד ןוא .ִצ ןָמָאָנו
 .ןעֶכאַמ ּוצ גיִדעֶּבעֶל עטיוט יד

 רעֶד טאָנ ּוד טְסיִּב טְּביולעֶג ךויָּ
 וצ עֶמיֹומ יִד גיִרעֶּבעֶל טְכאַמ אָד

 ; םיִתֵמֲה תִיַחְּת |
 ןייד ןּוא גילויה טְסיִּב ּוד שיא הָּתַא

 יִ ןּוא גיִלייֵה זיִא ןעֶמאָנ

 עֶלַא ךיד ןעֶּביול לֵאָרְׂשִי עֶניִּייֵה
 יביא גאָט 7

 א (ט"ע רוזחמ)

 . רֶע .רעֶטאַפ

 ּביִנ ְךיִד ְךיִא טעֶּב יוזא זדי* ₪ ןֵכְבּו
 םאָנ רעֶזְנּוא טאָנ טְכְראָפ ןייַד

 קְרעוֶו ןייַד ראָג ףיוא ְףיָׂשֲעַמ לֶּכ דע
 ףיוא כ לע טָכְראּפ ןייד ןוא דפי
 ןוא דואו ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב ענייר עֶלַא
 עֶלַא ריר ראפ ןעֶטְנְראָפ ףיז ןעֶזאָל
 ןעקוּב ְךיִז ןעֶזאָל ןּוא גוֲחַּתְׁשִיְ קרו

 ןוא ישו ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ריד ראַפ
 . דָנּוּב ןייא עֶלַא ןעֶכאַמ ףיז ןעֶזאָל
 ןייב ןוהט על ייֵז דֶנֹוצְו תושעל

 ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ ןעֶליוִ
 אנ ןעָסייוג ריִמ יונ יוזַא ּונלדְנַש חס
 ּםייֵקֲעְמְלעוֶועֶג יִר סאָד טאָג רעֶננוא
 זוא 4 8
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 .ףיאריל הלה .ּףִמַעְל יי רֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבּו
 הָּפ ןֹוחְתִפּו ,ּךיִׁשְרֹודְל הְבּוט הָוְקִתְ

 .ּףְריִעְל ןוששו ,ְּךֶצְרַאְל החמש ,ּדָל םיִלֲחַיְמַל
 ןֶבֶל רַנ תכירעו ,ְּךֶדֶבֵע דוְדְל ןרק תַחיִמְצּ

 - = ?ּנימיב הָרֵהְמִּב ,ּךֶחיִׁשְמ ישי

 ּוחָמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו
 ליִגְ הָנְרְּב הָעֶׁשִרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץַּפְקִּת הָתָלֹועְו ו

 םיִדיִסַחַו ,ּוזֹולֲעַי םירשיו

 :ץֶרָאָה ןמ ןֹודָז תֶלָׁשְמָמ ריִבֲעַה יִּכ ,הָלְכִּת ןֶׁשֶעָּב הָלְּב

 רַהְּב .ְּךיֶׂשֲעַמ לָּכ לע ףרבל יי התא ךולמתו
 ןֵּבְשִמ ןויצ

= 

 םִיַלָׁשּוריִבּו ,ְךֶרֹובְּכ
 ו ו ו 55

 ט"ע שוריפ
 זיִא טְכאַמ רֶעֶד יל ריִד ראפ זיִא
 טייֵקְראַמְׁש ןּוא הָנּובְּו דְנאַה ןייד ןיִא
 ןּוא ֶמֶׁשְו דְנאַה עֶטְכעֶר ןייד ןיִא זיִא

 עֶלַא ףיוא גיִּטְכְראָפ זיִא ןעֶמאָנ ןייד
 .ׁשיִנעֶפעֶשעֶּב עֶנייֵר

 ביג ְךיִד טעֶּב ְךיִא רטט? וו דיכּנ וּפ ןֵכְבִצ
 ּביױל ןייֵא ,קְלאָפ ןייד וצ דֹוכּכ

 טּונ ןייֵא ןּוא רעֶטְכְראַפ עֶנייֵד וצ
 ןֹוחְתִּו רעֶמְׁשְראַפ עֶנייַד ּוצ גְנּוּפאָה
 יִד וצ ליומ סאָד ןעֶנעֶפֶע ןּוא הָפ
 הָחְמְׂש טיִמ .ּהָחְמש ריִד ּוצ ןעֶפאָה םאוָו
 דְנאַל ןייד ּוצ ןעֶגְנעֶרְּב ייֵז וד טְמְלאָז
 טאָמְׁש ןייַד ּוצ דייֵרְפ טיִמ ןוא ןוְשָ
 ןּופ = גְנּוצאָרְּפְׁש  ןייֵא א תַחיֵמְצִ
 דִוָד טְכעֶגְק ןייד ּוצ טְפאַשְרעֶה
 ןייא ןעֶטְכיִר ןֵהָא טְסְלאָז ןוא = תבירעצ
 ןייַד ישי ןופ ןְהּוז םּוצ גנוטבייל דעד;

 3 (ט"ע רווחט)

 :ְךעֶנ ןוא דַלאַּב ּוניִמיְב הָרֵהְמִּכ ןעֶטְּבְלאַזיִג

 ןעֶלעוֶו םיקידצ יִד זַא ןוא פיקדנ ןכבו
 ןעֶמּוק עוו ַחיִׁשָמ זא ןְהעֶז

 יִד ןּוא םירשי] ןעיירפ ְךיִז ייֵז ןעֶלעוֶו
 גיִמְסּול ןעלעוו עֶניִטְראַפִטְכעֶר
 נא טיִמ םיִדיִסֲח יִד ןּוא ןייז
 - ןּוא הָזָלֹעְו ןָעייֵרְפ ְךיִז ןעֶלעוֶו
 לה ןעֶמיְִׁש ּוצ טעֶוו טְכעֶר םוא

 | ןייא יו ןעֶרעוֶו נעל ראפ טעוֶו
 ןופ ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא טסו גד זא ףיור
 טייקיליונטּומ יִד דֶרֶע רעֶד

 טְנְעֶרְּ סאו עֶרָה רֶצֵי םעֶד טְסייֵה
 ;ץְטֶכעֶלְׂש םאָד ראָג

 | טְסעוֶו םאָנ ּוד בוא הא .ָךֹולָמ יֵתָו
 ראָג ףיוא ןייֵלַא ןעֶגיִניִק

 | גְראַּב םעֶד ףיוא יט5 קְרעוֶו ןייד
 | ןופ 5 8

 | םאָד
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 ףולמי :ףשרק יִרְבדְּב בּותְּכַּכ ,ּדֶׁשְרִק ריע
 ;הָיולְלַה רֹודָו רֹודָל ,ןויצ ךיהלָא םָלֹועְל יי
 בּותָּכַּכ .ּךיֶדָעְלַּבִמ ַהֹולֲא ןיִאְו ,ּךֶמָׁש אָרֹונְו הָּתַא ׁשֹודָק

 שדקנ שודקה לֵאָהְו .טְָּׁשִמַּב תֹואָבְצ יי הָבְנ
 :שודקה ךֶלֶמִה .ִָי הָּתַא ְךּורּב 'הָקָדְצַּב

 ,ונָּב יצרו ּונְתֹוא ָּתְבַהָא ,םיִמַעָה לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הֶּתַא
 ,ךיָתֹוצִמְּב ּונָתְׁשַרְקְו ,תֹונוׁשְלַה לֶּכִמ ּונָּתְמִמורְו

 שורקהו לֹודְנַה ךמשו ,ּךֶתָדֹובֲעַל ּונֵּכְלִמ ּונָתְבִרְ
 ;ָתאָרָק ּוניֵלֲע

 : םאָד ןעֶמ טְנאָז תֶּבַׁש יַאְצֹומ םּוא ה"ר םְלאַפעֶג סֶע א
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 ןויצ ןופ
 םִיַלָׁשוריִבּג

 טעּור דובב ןייַד יו

 ןייב םִיַלָשּורְי ןיִא ןּוא

 סֶע יוִו יֹוזַא 'בּותְכַּ טאָטְׁש עֶניִלייֵה

 ָךּורָּב טאָנ וו רול םיִלָהְּת ןיִא טייֵטְׁש
 ןייב ןיִּבייֵא ףיוא ןעֶגיִניִק טעוֶו אוה

 עֶלַא וצ ןעֶניִניִק טעוֶו ןֹויִצ ןופ טאָג
 ;םאָג טּביול ָיּוללַה ןיִסְריִּביִג |

 ןייב ןּוא גיִלייֵה טְסיִּב וד הא שודק
 ןּוא יאו גיִמְכְראַפ זיִא ןעֶמאַנ

 טאָנ ןייק ןיִדְנאַהְראַפ טיִנ זיא סֶע

 טייֵטְׂש סַע יוִו ױזַא :ּוחְנּכ ריִד ץוח
 אוה ךּורַּב טאָג ןוא הּגְענ ןעֶּביִרְׁשעֶג

 טָּפְׁשִמ ןיִא ןע עֶּביֹוה רעֶד ןעֶראוָועֶג זיִא

 מנ רעֶניִלייֵה רעֶד ןּוא שודקמ לֵאָהְו

 יד טיִמ ןעֶראוועֶג טְנעֶלייֵהעֶג ןיִא

 יִד רֶהאָנ ּוצ טּוהְמ רֶע סאוָו הָקָדְצ
 4 (מ"ע רווחמ)

 ט"ע שוריפ

 אב ּוטְסיִּב טּביולעֶג ּיְּב ;טְלעוֶו
 :גיִניֵק רעֶגיִלייֵה רעֶד
 זנוא טְסאָה םאָג ןד ּויַרַח
 -םיוא םיַרָצִמ תַאיִצי תַעָשְּב

 סאוָו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ןעֶביִלְקעֶג
 יפְִהֶא ןעֶזעוֶועֶג טְלאָמְסְנעֶד ןעֶנעֶז
 .ןעֶמּוקאַּב ביל זָנּוא טְסאָה ּוד ּונְמוא
 טְניִליואַּב זְנּוא ןיא טְסאָה וד ןּוא
 עֶלַא ןופ ןעֶּביֹוהְרעֶר זְנּוא טְסאָה ןּוא
 ןעֶמ סאוָו ןעֶכאַרְּפְׁש ןּוא "תונושל
 'מְסאָה ןוא , טעֶרעֶג לאָמְטְסְנעֶד טאָה
 תֹוָצַמ עֶנייֵד טיִמ טְניִלייֵהעֶג זנּוא
 טסאַה גיִניִק רעֶזְנּוא טאָנ ּוד ןּוא
 טסניד ןייד ּוצ ןעֶנְהעֶנעֶג טְכאַמ עֶנ זְנּוא
 ןעֶגיִלייֵה ןּוא ןעֶטְרעֶּתְכַאיִנ ןייַד ןּוא
  ןעֶפּורעֶג זְנּוא ףיוא ּוטְמאָה ןעֶמאָנ

 ןתתו 6 8

 הָּתַא
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 תשדק 7 ..הָׂשֲעַמַה ימי תל יִעיִבְׂשַ םוי יב םיִמֲעָל .לֵאָרׂשִי יב שחל

 ָׂשֲעַמַה יֵמִי תֶשָשְמ יִעיִבְׁשַה םוי תֶאְו .ָּתְלַדְבִה בומ םוי תשדקל תַּבַׂש

 ;ףתָׂשָרְִּ לֵאָרְׂשִי ףמע תֶא תשדקו ָתְלַדְבַה .ָּתְשדְק |

 תֶאְו הָוַה תָּבַׁשַה תנש) ףוו תֶא הָבָחַאְּב ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ןֵּתַּתַו

 הָנהַאְּב יי ךָעּורְּת ורכז יייל םוי ,הָּזַה ןֹורּכְּזַה וי
 :םִיְרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ׁשְדּוק ר

065 0 

 דע רוָד ןֶּב חיִׁשָמ ןורבזו ּוניֵתֹובֲא ןורכזו ּוננודקפו ּוננורכז רֵכְָיו
 זֶּטיִלָפְל , ףיִנפל לֵארְׂשִי תיֵּב ףֶמֵע לָּכ ןורְכְִו .ףֶׂשְרַק ריִע םִיַלָׁשּורְי ןֹורְכִזַו

 9 "נר :הָוה ןורּבְזַה םויִּב םֹולָׁשְלּו יח םיִמָחַרְלּו דָסֶחְלּו ₪ הָבומל
 רָבְַבּ םייָהְל וב ּונָעיִשּוהְ ,הָבָרְבִל וב ּונְדְקַפּ ,הָבֹוטְל וב ניַהלא
 יי שיר יריד" ,,ידלא ליל ירא ראי רגר... שר

 ט"ע שוריפ

 טאָנ רעֶזְנּוא טאָג וד ןוא יי? ןֵּתִּתַו
 טיִמ ןעֶּבעֶגעֶג דנא טְסאָה

 תָּבַׁש ןּופ גאָט םעֶר) פיי תא טְפאַׁשּביִג
 יִוזָא יי הנ שה שאר נאָט םעֶד (ןּוא
 רפוש טְזאָלְּב ןעֶמ סאו גאָטַא
 גאָט רעֶד אָרְִמ (רפוש ןופ ןֹורּכְזַאו

 ֶניִלייֵה ןייִא ןעֶפּורעֶג ןָא טְרעוֶו
 וצ גְנּוקְנעֶד ןָא ןייֵא תאיציל יג גאָט

 .םִיַרְּצִכ תֵַאיֵצְי
 ןּוא טאָג רעֶזְנּוא וניפוכא יחלו ּוניֵהְלַא

 ןעֶרעֶמְלֶע ץֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג
 ןעֶמּוק לאָז םֶע וא ןייג ףיוא לאָז םָע

 לאָז םָע ןּוא ןעֶכייֵרְג לאָז םָע ןּוא
 ןעֶרעוֶו לאָז םָע ןּוא ןְהעֶּזיִג ןעֶרעוֶו
 ןעֶרעוֶו לאָז םָע ןוא טְניִליוִואַּב
 רעֶד ןעֶרעוֶו לאָז םַע ןּוא ןעֶלופעֶּב
 רעֶזְנּוא ןּוא ׁשיִנ ןעֶכעֶדעֶג רעֶזְנּוא טְנאַמ
 ןופ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג ןּוא גְנּולעֶפעֶּב

 א (ט"ע רווהמ)

 שיִנעֶבעֶרעֶג ןוא ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 טְכעֶגְת ןייד ןופ ןְהּוז רעֶד ַחיֵׁשָמ ןופ
 רעֶּד ןופ ׁשיִנעֶכעֶרעֶג סאָד ןּוא דוד
 טאָטְש עגיליה יִר םִיַלָשּורִי טאַמְׁש
 קְלאָפ ןייד ןופ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג סאָד ןוא
 4 ןייא ּוצ ריִד ראפ לֵאָרְׂשִי
 ראָניִג וצ טייֵקְגיִלעֶז טייל וצ גְנּוניִרְטְַא
 ןעֶּבעֶל ּוצ טייֵקְמיִראַּב רעֶד ּוצ ןוא
 שאר נאַט םעֶד ןיִא ףייִּג , ריִרָּפ .ּוצ
 אָ רעֶזְנּוא זְנּוא קְנעֶרעֶג יגיגו הָנָׁשַה
 לְהעֶפעֶּב ןוא ןעֶמּונ ּוצ גאָמ םעֶד ןיא
 גְנּוׁשְטְנעֶּב וצ גאָט םעֶר ןיִא זְנּוא
 ּוצ גאָט םעֶד ןיִא זנוא ףְלעֶה ןּוא
 ןּוא הףֶליֵה טיִמ ןּוא נוי .ןעֶּבעֶל
 :םייל ןוא ְךיִז םעֶראַּב רעֶד תֹונָמֲחַר
 ְךיִז םעֶראַּבְרעֶד ןּוא זנּוא גיִלעֶז
 םּוראוָו זנּוא ףֶלעֶה ןּוא זְנּוא רעֶּביִא
 םּוראוָו ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּא ןעֶפאָה ריֵד ּוצ
 ּוד 7 8
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 לא יִּכ ּוניֵניֵע ףיִלֵא יִּכ ּונֵעיִשוהְו ּוניֵלָע םֵחֵרְו .ּונֵָחְו םּוח םיִמָחַרְו הָעּוׁשְי

 ;הָּתִא .םּוחַרְו ןּונַח למ

 ולְּכ םֶלֹועָה לָּכ לַע ךולַמ ,ּוניִתֹובֲא יִהלאָ וניֵהלֶא
 עפוהו ;ְּךֶרְקיְּב ץֶרָאָה לָּכ לַע אָׂשָנִהְו ּךֶדֹובְכִּב = |

 לָּכ עדיו .ךצרא לבת יִבְׁשֹוי לָּכ לַע ּךֶֶע ןואָנ רֵדֲהַּב
 וּתְרַצְי הָתַא יִּכ ,ריִצִי לָּכ ןיִבְוו ,ֹוּתְלַעְּפ הָּתַא יִּכ ,לּועָּפ
 ,ופֵאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא לכ רֶמאֹיַ

 %. ד:

 ל לֵָרְׂשִ יחלא ל

 ףבּוטמ ונעְבש | ףתרותב נסלח ותו יו ב ונשק
 .ּךְתְעּושיִּב ּונֲחְמִׂשְו
 לֵאָרְׂשִי וב ּוחּונָי רק תַּבַׁש אי

 הָבֲהַאְּב ּוני הלא יי רנֵליֵחְנַהְו א

 ונָּבְל רֶהֵמְו ל ישר

 ְךֶרֶבָדּו תֶמָּא
 ,ץֶרֶאָה לֶּב לע ףלמ ,יי הָתַא ורב :דַעְל םִיק תמש

 ?ןּורָּכַה ם םויָו לֵאָרְׂשִי תא יײײי שְדמ
 אא

 ט"ע שוריפ

 ןייא ןּוא רעֶגיִלעֶזמייֵל ןייא טְכיִּב גד
 : טאָנ רעֶניִמְראַבְרעֶר

 ,טאָנ 'םנעֶרעֶטְלֶע רעֶזנּוא

 טימ טְלעוֶו רעֶד ראָנ ףיוא גיניק

 ןעֶּביֹוהְרעֶר רעוֶו ןּוא אָשְנְ רֹוכַּכ ןייד

 עֶרְהֶע ייד טיִמ רֶנאַל רעֶר ראָג ףיוא
 ןּוא םיֹורְג ןייד םימ ןייֵש ןּוא עַפֹוהְו

 ןוא ל לכ עב טְלעוֶו רעֶר ןיִא ןעֶציִ
 טְקְרעוֶויִג ןעֶראוַו זיִא סאוָו רעֶכיִלְטיִא

 טְקְרעוֶויִג םיִא טְסאָה ּוד זַא ןעֶסיוִו לאָז

 ראפ לאָז ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב םעֶכיִלְטיִא ןוא

 ןעֶפאַׁשעֶּב םהיִא טְסאָה ּוד זַא ןייֵטְׁש
 ןייא םאָה סאוָו רעֶכיִלְטיִא ןוא רפאי]

 א (ט"ע רוזחמ)

 טאָנ רעֶד טאָנ זַא ןעֶגאָז לאָז הָמָשְנ

 ןייז .ןּוא ְךֶלֶמ ןייֵא זיא לֵאָרְׂשִי יִד ןופ
 ןעֶמעֶלַא ןיִא טְגיִטְלעוֶועֶג ףיירניניק

 תוָצַמ עֶנייֵד טיִמ זנּוא גילייה ּונָשְדְק

 הָרֹוּת ןייַד ןיִא ] קָלָח רעֶזנּוא ּביִג א

 ןּוא טייקמּוג יי ןופ טאַז זְנּוא ףאמ

 ןוא ףֶליִה ןייד טיִמ ןֶעייֵרְפ זְנּוא ךאמ
 ְךיִד ןעֶגיִד ּוצ ץְראָה רעוא גינייֵר

 | ןע נעו רייר עֶנייַד ןוא טאָג .ריָתָמֲא
 | .גיִּבייֵא טְסְּבעֶל וד ןּוא תַמָא
 ףיוא גיִניֵק טאָנ ּוטְסיֵּב טְּביולעֶג ףּוְּ

 תַּבַׁש םעֶר) ט טְניֶלייַה רַע טְלעוֶו ְך ראַג

 שאר גאַט םעֶד ןּוא לֵאָרְׂשִי יד (ןּוא

 ;הָנָׁשַה
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 תֶא בֵׁשֲהְו ,םֶתָלְפְתִבּו !לֵאָרׁשִי ִּףִמַעְּב ּונָחְלֶא יי הָצְר
 םֶתַלַפַתּ , לֵאָרְׂשִי יִׁשֲאְו ךֶתיֵּב ריִבְדָל הָדֹובֲעָה

 :ףֶמֵע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןֹוצָרָל יִהְתּו ,ןֹוצָרְּב לֵּבַקְת הָבֲהַאְּב

 יי הָּתַא ְךּורָּב :םיִמְחַרְּב ןֹויִצְל ְּךֶבּוׁשְּב ּוניִניִע הָניִזֲחָתְו
 ;ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזָחַמַה 0

 רֶעו םלועל ּוניֵתֹובֲא יַהְלאָו ּוניֵהֹלֲא יי אּוה הָּתִאָׂש ְךֶל ּונְחַנֲא םידומ
 ֵתָלִהְּת רֵפַמנּו ףל הָרֹונ רֹודָו רודל אּוה .הָּתַא ונעשי ןנמ ונייח רּוצ

 םוי לֵכְּבִׁש ףיסנ לַעְו ףל תודּוקפה ּוניֵתֹומְׁשִנ לַעְו ףֶדָיְּב םיִרּומְמַה ּונַח לַע
 ִּב בֹוּמַה ,םִיָרָהִצְו רֶקֹובָו בֶרֶע .תַע לֶכְּבֶש ךיֶתֹובֹוטְו ְךיֶתֹואְלּפָנ לֵעְו ּונָמָש

 ;ךֵל וניוק .סַלועַמ ףידסה ומת אל יִּכ םֵחַרְמַהָו ףיממר ּולָכ אל

 ט"/ שוריפ

 ְךאָד ּבאָה טאָנ רעֶזְנּוא טאָג : הָצָד
 ןייד ןיא ןעֶלעֶפיִג לאוו יא

 הָלִפְת רֶעייֵז ןיא ןּוא .לֵאָרְׂשִי קֶלאָפ
 םּוצ הָדובַע יִד ןעֶרעֶק םּוא ךאמ ןּוא

 ןוא שדקמה תיֵּב ןייד ןופ ׁשעֶלאָּפ

 רֶעייֵז ןּוא לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ תונָּבְרַק יד

 ןייז לֵּבַקְמ לאָמ ְטְסְנעֶד ּוטסעוֶו הָלֵפְּת

 ןּופ הָדֹוֲע יד ןוא ןעֶליוִו ןעַטּוג טיָמ
 ג דיִמָּת טעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייב

  ןעֶליוִו ןעֶטּוג טיִמ ןעֶמּניִג ןָא
 ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא ןּוא ייניצ הָנזֲחְַו

 טְמעוֶו ּוד זַא ןעֶהעֶז ןעֶלאָז =
 רעֶד טיִמ ןויִצ ןייק ןערעק םּוא ְךיִז
 וטְסיִּב טְּביֹולעֶג דירג .טייֵקְמיִראַּב
 הָניִכְׂש ןייז םּוא טרעק אָד רעֶד םאָג

 : ןֹויִצ ןייק

 םאָד ריד ןעקנאב ריִמ 9 םידומ

 טאָג רעֶזְנּוא טאָנ םֶסיִֵּב ּוד
 ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָנ רעֶד ןּ%

 8 (ט"ע רווחמ)

 רעקראמש רעֶד טְסיִּב ּוד גיִּבייֵא ּוצ
 רעֶציִׁשעֶּב רעֶר ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןופ

 ריד ןעֶלעוֶו ריִמ ףֶליֵה רעֶזְנּוא ןּופ
 רעֶר ביול ןייד ןעֶלעוֶו ןּוא ןעֶקְנאַד
 ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רוד ןייֵא ןופ ןעֶלייֵצ
 זיִא סאו ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו ןופ
 דְנאַה ןייַר ןיִא טְרעֶפְטְנֶעיִג רעֶּביִא
 סאוָו תֹומָׁשָנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו ןּופ ןּוא
 דְנאַה ןייד ןיִא טְכאַנ עֶלַא ןעֶרעוֶו ייֵז
 עניי ןעֶגעוֶו ןופ ןּוא ןעֶטְלאַהעֶּב

 טיִמ נאָמ עלא טְסּומ ור םאוָו םיִסָנ
 ןגא רעֶדְנּואװ עֶנייֵד ףיֹוא ןוא זָנְוא
 עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו טייקמּונ ענייד
 ןעֶטיִמ ןּוא ןעֶנְראָמ ןּוא נב טייַצ
 רעֶד עֶנייַד סאָד טאָג רעֶמּונ ד גאט

 ןוא טיִנ רֶנֶע ןייק ןעֶּבאָה טייִקְמיִראַּב
 עֶנייַד סאָד טאָנ רעֶגיִמְראַּבְרעֶד ּוד
 םוא טיִנ לאָמ ןייק ףיז ןעֶזאָל םיִדָסֲח

 : ריִד ּוצ ריִמ ןעֶפאָה יִּבייֵא ןופ
 לעו 9 8
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 דיִמָּת ּונַּכְלַמ ְּךֶמִׁש םַמֹורְתִיְו ְךִרֶּבִתִי םֶלַּכ לַעְו

 .דַעְו םֶלֹועְל
 :ְךָתיֵרְב יֵנְּב לַּכ םיִבֹוט םייַחְל בֹותְכּו

 לֵאָה ,תֶמָאָּב ּךְמִׁש תֶא ּולְלַהיִו ,הָלָס ךודוי םיִיַחַה לכו
 בוטה יי הָּתַא ָךּורְּב :הָלָס .ונתְרזעו ּונָתְעושי
 :תודוהל הֶאָנ ְךֶלּו ךמש

 הָּתַא יִּכ ,םָלֹועְל םיִשִּת ,ּךִמַע לֵאָרְׂשִי לַע ,בְר םולש
 ְךיֶניֵעְּב בוטְו ,םֹולָּׁשַה לֶכְל ןודא ְךֶלֶמ אה

 הָעָׁש לֶכְבּו תֵע לֶכֶּב ,לֵאָרְׂשִי ְּךֶמֵע תֶא ְךֶרֶבְל
 ;ָךָמולְׁשִּב

 ךינ צַכְו ּונְחַנֲא ,ףיֶנָפְל בֵתָּכִנְו רֵכָזִנ ,הָבֹוט הָסָנְרַּפּו ,םֹולָׁשְו הָבָרְּב ,םייַח רֶפֵמְּב
 םולָשְלּו םיבוט םיִיַחל ,לֵאָרְׂשִי תיּב ל ְךְמַע

 ;םֹולָׁשַה הָׂשֹוע ,ַי הָּתַא ְךּורַּב
 7/7 אא עא 7

 ט"ע שוריפ

 לאָז ןעֶכאַז עֶלַא ףיוא ןוא טו לַעְו
 ןעֶרעוֶו טְּבייֵה רעֶד ןּוא טְּביולעֶג

 וצ ריִמָּת עניִק רעֶזְנּוא . ןעֶמאַנ ןייד
 :געֶּבייֵא

 ןייא ןָא ּבייֵרָׂש ןּוא פיל בות
 רעְדניק עֶלַא ןעֶּבעֶל ןעֶטוג

 טיִמ טְסאָה ּוד סאוָו תובָא יִד ןּופ
 : ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב תַרוּכ ייֵז

 ןֶעּומ ןעֶּבעֶל אָר יִד ןּוא טייפ לבו
 ןעֶּביול ןּוא ןעֶּביול גיִּביֵא ְךיִד

 רעֶד טְסיִּב ּוד תֶמֶא טיִמ ןעֶמאַנ ןייד
 .גיִּביֵא ףֶליֵה רעֶזנּוא ןופ טאָג
 ןייד סאָר טאָנ ּוטְסיִּב טְּביולעֶג יג
 ןייש זיִא ריִד ּוצ ןוא םּוג זיִא ןעֶמאָנ

 : ןעָביול וצ
 5 (ט"ע רווחמ)

 ףיוא ּוטְסְלאָז דיִרַּפ לְהיֵפ כנ םולָש
 ּוצ ןּוהמ לֵאָׂשִי קְלאַּפ ןייד

 ְךֶלֶמ ןייֵא טְסיִב : ןעֶד טייֵקיִּבייֵא

 םָע ןּוא דיִרְפ .עֶלַא רעּביִא רעֶה ןייֵא

 -טְנעֶּב וצ ןעֶניוא ענייד ןיִא טּוג זיא

 טייַצ עֶלַא לֵאְָׂשִי קְלאָפ ןייד ןעֶׁש
 : ריִרְּפ ןייַד טיִמ הָעָש עָלַא ןּוא |
 ןעֶּבעֶל םעְר ןופ ְךּוּב ןיִא פי רָפַמְּב

 עמּוג ןּוא היפ ןּוא גָנּוׁשְטְנעֶּב

 ןָא ןּוא טְכאַדעֶג ריִמ ןעֶלאָז הָסָנְרַּפ

 ריִמ ריִד ראַפ וצ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ײזױה סאָד קְלאַּפ ץְנאַנ ןייַד ןּוא
 ןּוא ןעֶּבעֶל ןעֶמּג ןצ לר דָנּוזעְנ
 מאָנ ּוטְסיִּב טֶּביִולַעְנ רָב :דיִרַּפ ּוצ

  ריִרָּפ םעֶר טְכאַמ אָר רעֶד
 יהלא 10 8
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 'הֵׂשֲע התשודק "עמ הֵׂשֲע נה  ןַעַמְל הָׂשֲע מש .ןֵעֵמְל
 ףֶניִמְי הָעיִשֹוה ְךיֶריִרְי | ןּוצְלֲחַי ךטמל ְךֶתָרֹוּת

 43 בכ

 השע
 ןַעַמָל

 יפ יִרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי : יִנָנַעַו
 םֹולָׁש הֶׂשעַי אּוה ויָמורְמִּב םולש הָׂשֹע : יִלֲאֹונְו יִרּוצ יי יֶנָ פל יִּבִל ןויְנָהְו

 :ןמָא ןרמ ואו לֵאָרָׂשִי לַּכ לַעְו ניֵלֲע

 נֹקְלֶח ןֵתָו ּוניֵמָוְב הדָרֵהְמִּב ׁשֶרֶקְמַה תיִּב הָנָּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יהלאנ ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶגָפְלִמ ןֹוצְר יהו
 יתסְנַפ ייל הָבְרֶעְי + תוינומְדְה םיִנָׁשְכּו םֶלֹוע יָמיֵּכ תֶאְרִיְּב ךֶדְבֲעַנ םשו :ְךָתָרֹותְּב

 ; תֹויָנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו םֶלוע יִמיּכ םִלָׁשּוריִו הָדּוהְי

 טי עט עט 6 8,656 =

 ט"ע שוריפ
 ְךיִד טעֶּב ְךיִא טאָג ןיימ רֹוצְנ יַהֹלֲא

 םְטְכעֶלְׁש ןּופ גנּוצ ןיימ טיִה
 ןעֶדייֵר ּוצ ןופ ןעֶצְפעֶל עֶנייֵמ ןוא
 ְךיִמ טעוֶו רעֶנייֵא זַא ןּוא טייֵקְׁשְלאַפ
 ןעֶגייוַוְׁש םֶהיֵא ףיא לאָז ןעֶטלעֶׁש

 ןּוא ןעֶרעֶּפְטְנֶע טיִנ םֶהיֵא לאָז ןּוא
 ןעֶכעֶלְטיִא ּוצ ןייז לאָז בויל ןיימ

 רָע יד יונ יױזַא געֶרעֶדיִנ ןעֶׁשְטְנעֶמ
 ןוא הָרוּת ןייַד ןיִא ץֶראַה ןיימ ןעֶפִע
 ןעֶליוִו ןייַמ לאָז תֹוָצִמ עֶנייֵד ְךאָנ
 ןעֶמְכאַרְט סאוָו יד עֶלַא ןוא ןעֶגאָי ְךאָנ
 רְלאַּב ּומְסְלאָז םֶטְכעֶלְׁש ריִמ ףיוא

 ְךאַּפ ןּוא ןעֶרעֶטְׁשְראַפ הָצֵע רֶעייֵ
 םוא סֶע וט ןעֶקְנאַרעֶג עֶרֶעייֵז ּבְראַד

 סע ּומ דְנאַה עֶטְכעֶר ןייד ןעֶליוִו
 סֶע ּוט טיִקִיִלייֵה ןייד ןעֶליוו םּוא
 םוא ו? ;הָרֹוּת ןייַד ןעֶליוִו םּוא

 עֶלאָז עֶטְּביִלעֶג עֶגייֵד סאָר' ןעֶליוִ
 עֶרֶעייֵו ןופ ןעֶרעוֶו ןעֶגיֹוצעֶגְסיוא
 עֶטְכעֶר ןייד טיִמ ְךאָּד ףְלעֶה תֹורָצ
 יד יה ;ריִמ רעֶפְטְנֶע ןּוא דְנאַה

 ץְראַה ןיימ ןופ ןעֶקְנאַרעֶג יד ןוא
 רעֶקְראַטְש ןיימ טאָג ריִד ראַפ ּוצ
 ְכאַמ אד רעֶד רעֶזייֵל רעֶד ןייֵמ ןוא

 ןעֶבאַמ לאָז רעֶד ליִמיִה ןייז ןיִא דיִרַּפ
 | 'לָאְרְשי עלא ףיוא ןגא זְנּוא ףיוא דיִרָפ

 ;ןֵמָא ּטְגאָז ףיורד ןּוא
 ְךעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז סֶע וויִנ יִהְי

 ןוא טאָנ רעֶזְנּוא םאָנ ריִד ראַפ
 םאָד ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָנ
 תיִּב סאָד ןעֶרעוֶו טֶעֹוּבעֶג לאָז סַע
 ןּוא געט עֶרעֶז ןוא ןיא דְלאַּנ שֶדְקִמֲה
 ןּוא הָרֹוּת ןייד ןיִא לייֵמ רעֶזְנּוא ּביִג
 טימ ןעֶגיִד ףיד ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶטְראַד

 בְנאַל ןופ נעט יִד יוִו יוזא םֶכְראָפ
 תיֵּב ןיִא ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ זא ןָא
 עֶטְׂשֶרֶע יד יונ יוזא ןּוא ׁשֶדֶקִמֲה
 ןייַז טְסיִזעֶג טעוֶו םִע ןּוא ןעֶר ְךְהאְי
 תֶדּוהְי ןּופ הָחְנִמ ןַּבְרַק רעֶד טאָג וצ
 ןעֶלעוֶו ריִמ סאוָו ִיַלָׁשּורְי ןּוא
 ןופ געֶּט יִד יונ ְךייַלְג ] ןעֶגְנעֶרְּב
 עֶגִראַפ יד ְךייֵלְג ןּוא םְלאָמְראַפ

 ;ןעֶרְהאָי טְניִליוִואַּב ןייז לאָז לומ ןייַמ ןּופ ייֵר

 טי עי איי

 'דודל 11 8 א (ם"ע רווהבו
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 ;סאָד ןעָמ טְגאָז טְלאַפעֶג תַּבַׁש ןֶא בוט:םוי ןעוֶו

 םֹויַּב םיִהלֲא לֵכָיַו :םָאָבְצ לֵכְו ץֶרָאָהְו םִיַמָׁשִה וְכִי
 םֹויַּב תובשוו , הֵׂשֲע רֶׁשֲא ותכאלמ יעיבשה

 תֶא םיִהלֲא רבו :השע רֶׁשֲא ו וּתְכאַלְמ לַּכִמ יעיבשה
 ותכאלמ לֵּבִמ תבש "יב יִּכ ותוא שדקוו יִעיִבְשַה םוי

 :תושעל םיהלָא אָרְּב רֶׁשֲא

 2 = ףי יהלאו קחצי יהלֲא םֶהָרְבַא יַהֹלֲא ּניִתובֲא יהלאו ּוניִהלֶא יי הֵּתַא ּורָּב ןוחי
 :ץֶרֶאָו םיַמָׁש הנק ןיִלָע לא אָרֹונַהְו רֹוּבִנַה לֹודֵגַה לאה בֹקֲעַי

 ְךֶלֶמַה ֹורְמֲאַמְּב םיִתֵמ הָיַחְמ ֹורָבְדִּב תובָא ןֵגֶמ להק
 תָּבַׁש םֹיָּב ֹומַעַל ַחיִנֵמַה ּוהֹומְּכ ןיִאָׁש שודקה

 הֶאְרָיְּב דובענ ויָנָפְל םֶהָל ַחיִנָהְל הָצְר םֶב יִּכ ֹוׁשְדָק
 לֵא תֹוכְרְּבַה ןיֵעֵמ ריִמָת םוי לֶכְּב ומשל הָדֹונְו דחפו
 ְֵרָכְמּו תֶּכַׁשַ שרקמ םולשה ןֹודָא תֹואָדֹוהַה
 השעמל כז :גנוע ינשךמ םעל הָׁשּודקּב חיגֵמּויִעיִבְׁש

 :תִשאָרִב
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 :תבשה שדקמ יי הַא \ ור < : יי ישר

 ! םֵלָׁש שידק ראפ ,*רומזמ, םעֶד ןעֶמ טְגאָז רעֶטְרֶע לייֵהְט ףיֹוא

 אוה יִּכ ;ּהָב יִבְׁשֹויְו לבת ּהָאֹולְמּו ץראה יי ייל ,רֹומְזִמ דוד

 ,י רהב הָלַעְ יִמ ;ַהָנָנֹוכְ תֹורָהְנ לַעְו ,ּהָרָסִי םיִמִי לע

 | ט"ע ש וריפ
 עפ -גּורגיג יז רע טאָה םימי םאנ ןצ | הָאילְמּו ץֶרֶאָה יי רומומ רִוָדָל

 זיפ יז רֶע טאָה ןעֶכייֵט ייַּב ל גְנּוליִפ רעֶד ןוא דרע יד זיא
 ןייג ּוצ יּואָר ויִא רעוֶו יט טְצעֶזעֶג ןעֶציִז סאָוו יִד ןּוא טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד לגש
 םעֶד ןיִא זיִא סאָד גְראַּב שִטאָג ףיוא יד ייַּב יצ רֶע ןעֶר = .רֶהיֵא ןיִא

 תיב | 19 3 א (ט"ע רווחמ)
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 אָׂשָנ אל רָׁשֲא ,בָבֵל רַבּו םִיַּפַכ יִקְנ :ושדק םֹוקְמִּב םּוקָי יִמּו
 הָהָר ,יי תֶאֵמ הָכָרְב אָׂשִי : הָמְרִמְל עַּבְׁשִנ אֹלְו ,יִׁשְפַנ אוָׁשְל
 ואש ; הָלָס בקעי ףינפ יֵשְקַבְמ , ,ויָׁשְרֹוד רוד הֶז :ועשי יָהְלֶאַמ
 "מ ;דֹובָּכַה למ אֹובָיְו ,םֶלוע יֵחְתִּפ ואְׂשַנַהְו ,םֶכיֵׁשאָר םירעש
 םיִרֲעְׁש ואש : חָמְחְלִמ רֹוּבִג יי ,רֹוּבִגְ זוזע יי ,דֹובַּכַה ְךֶלֶמ 'הְז
 ית אּוה יִמ : דֹובֵּכַה ְךֶלֶמ אביו , םלוע יחְתָפ ואָשו ,םֶכיִשאַר

 ;הָלָס רֹובָּכַה ְךֶלֶמ אּוה ,תואב נצ יי ,דֹובָּכַה ְּךֶלֶמ

 ּהיֵתּוכְלַמ ְךיִלְמִיְו ּהיֵתֹועְרִכ אָרְב יִד אָמְלָעְּב אָּבַר ּהיֵמְׁש ׁשַדְקְתִיְו לֵדֵגְתִי
 .םיִרָק ןֵמְזִבּו אֵלָנַעַּב לָארְשי תיֵּב לֵכָד 'ייחְבּו ןוכימויבו ןוכייחב

 יו ;אָיַמְלָע ימְלַעְלּו םַלֲעְל ְךֵרֶכְמ אָּבַר ּהימש אָהְי .ןֵמָא ּורָמָאְו
 ּאָשְדּוקְד היָמָׁש לָלַהְתִיְו הָּלֲעְִיְ רֶדֵחְתִיְו ֵׂשַנְתִיְ םֵמֹורְתְִו רַאָּפְתִיְו חַּבַּתְׁשִיְ
 אָתָמְחַנְו אָתַחְּבְשּות אָתָריָשְו אָתָבְרּב לכמ אלעְלּ "אָליִעַ אוה ְךיִרְּב

 ןֵמָא ּורְמִאְו אָמְלָעּב ָרימָאד
 : ּונֲהָלִפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לָּבִה להק

 יִ ןוהּובֲא םָדָק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְר ןֹוהְתּועָבּו ןוהְתֹולָצ לֵּכְקֲתִּת ןח
 ; ןֵמָא וו איַמָׁש
68 

 ט"ע שוריפ
 ּוצ רעֶהְנ רעֶוֶו ןּוא יפו ׁשְדקִמֲה תיֵּב
 טרָא גיִלייֵה ןייז ףיוא קב ןייֵמָׁש
 טאָה סֶע רעוֶו יא .ׁשֶדְקְמַה תיִּב ןיִא
 טאָה ןּוא רכי לֶזָנ ןּופ דֶנעֶה עֶנייֵר
 טאָה רֶע םאוָו שא ץְראַה ראָלְקַא
 םאָד ריִמ ייַּב יׁשְלאַפ ןעֶראווְׁשיִג םיִנ
 ןעֶר ְךאוושיִנ טיִנ טאָה ןּוא או טאָג טְגאָז
 רעֶד יִׂשִי . ןעֶטייֵל ןייז ּוצ הָמֵרְמ ׁשְלאַפ
 ןעֶמעֶנ אוה ור טאָג ןופ טעו

 ןעֶבאָה טעוֶו ןּא לגוי גנּושְטנּכןייֵא
 סאָד יג .רעֶפְלעֶה יי טאָנ ןּופ דאָניִג
 ןעֶטְׁשְראַָפ סאוָו רוד רעֶד ןעֶמ טְנייֵמ
 וצ ןעֶרעֶנעֶּג ייז םאוָו ישקנמ םֶהיֵא
 יְרעֶד טְרעוֶו ואש .ריד ראַכ ןיימש

 ןעֶרֶעיוט ּומְצְלֲע רֶעייֵא ןעֶּביֹוה
 ןעֶּביֹוהעֶג ףיוא טְרעוֶו ןוא ייֵׂשו

 ה (ט"ע רווחמ)

 ֿביִּבייֵא ןופ ןעֶנעֶז םאוָו ןעֶריִט יִד יח

 ְךֶלֶמ רעֶד ןעֶמּוק טעוֶו סֶע ןּוא יג
 רצ רעֶהעֶג רֹוכַּכ רעֶד ראָג סאוָו
 ִךְלָמ רעֶד סאָד זיִא רעוֶו יט . םֶהיֵא
  טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶד + רֹובָּכַה

 סאוָו טאָנ רעֶקְראַטְׁש ןייֵא ןּוא רט

 ףיוא ט טְּבייַה י ואש ,  ןדָמָחְלִמ רֹוּבָנֲא זיִא
 ןוא אָ ןעֶריִט רֶהיֵא טפיוה רֶעייֵא

 םאוָו ןעֶריִט יד ןעֶּביֹוהְרעֶד טעו
 ּסִע םּוראוָו אֹבָיְו יִלייֵה ניִּבייֵא ןעֶנעֶז
 :סאונ ְךֶלֶמ רעֶד ןעֶמּוק ןיירא טעוֶו
 רעוֶו יפ דוכָּכ רעֶד רעֶהיִ םֶהיֵא ּוצ
 סאו טאָנ יו רובָּבַה ךֶלָמ רעֶד זיא
 םיִבְשלמ יד ףיוא ןעֶּביֹוא טְשְרעֶה
 ףיֹוא דלפ רעָד זיא רֶע יז ןעֶמְנּוא ןּוא

 : נע ּבייֵא
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 :םֶלֹוע דעו הֶּתְעַמ ָףֶרֹוְמ ָ!ְ! םֵׁש יִהְו להק

  ןמָא ּורְמִאְ לֵאָרׂשילָּכ לַעו ּוניִלָע םיִיְַו ָיַמְש ןֵמ אָּבַר אָמָלֶׁש אָהְו ןח
 | :ץֶרֶאָו םִיַמָש הֵׂשֹוע יו םֶעֵמ יִרְזָע להק

 :ןֵמָא ּורְמַאְולֵאָרְשִילָּכ לַעוּוניֵלָע םולָש הֶׂשֲעַי אּוה ויָמורְמִּב םֹולֵׁש הָשוע ןוח

 .,תיִׁשֹארְּב רצויל הָלּודְג תֶתָל ,לֹּכַה ןודָאל חֵּבַׁשְל ּוניִלָע
 תֹוחְּפְׁשִמְּכּונְמִׂש אלו ,תוצְרָאָה ייוגָכ ונשע אלש

 ;םֶנֹומֲה לֶכְּכּנֵָרֹונְו ,םֶהָּכ נֵקְלָח םֶש אֹלָׁש .המדאה
 יֵכְלַמ ךֶלֶמ יִנְּפִל ,םידֹומּו םיִוחְתְשִמּו .םיערוכ ונחנאו
 דָסויְ םִיַמָׁש הָמונ אּוהַש : אּוה ךּורְּב שודקה םיִכָלְמַה
 יֵהְבִּבֹוזֲע תַניִכשּו ,לעממ םִימׁשַּב ורקי בשומו .ץרא
 ספא ּונֵּכלַמ תֶמָא .דוע ןיִא ּוניֵהֹלֲא .אּוח :םימורמ
 לֶא ָתֹובֵׁשֲהַו םויַה ְּתְעַדְָו ,ֹותְרֹותַּב בּותְַּּכ ,ותלוז
 ץֶרָאָה לַעְו לעממ םימשב ,םיִהֹלֲאָה אּוח יי יִּב ,ּךֶבָבְל

 :דוע ןיִא ,תַחַּתִמ
 םיִלּולִנ ריִבֲעַהְל .ףֶזֶע תֶרֶאְפִתְּב ּהָרֵהֶמ תוארל ּוניֵהֹלֲא יי ְךֶל הָוקְנ ןֵּכ לע

 ֵגְּב לַבְו . ירש תּובְלַמְּב םלוע ןקתל ןּוְרַּבי תורַּכ םילילאה רו . ץֶרֵאָה ןִמ

 ֵבְׁשֹוי לַּכ ּעְךָיו ּוריִּכִי ר יִעָשְר לַּכ ףיִלֵא תֹונפַהָל , ךֶמְשִב ּואָרְקִי רָשָב

 ועְרְכִי  ּוניַהֹלֲא יי י ךיָנָפְל . ןוׁשָל לָּכ עַבָׁשִּת ךֶרֶּב לַּכ עַרָכִּת ףֶל יִּכ ,לֵבָת

 ְךולָמֶתְו .ְךתּוְלַמ לוע תֶא םֶלָכ ולבקיו . נתי רקי "ףִמש רוכְכָלְו , ּולֹוּפִיְו

 ָךֹולָמֵּת דַע יִמְלֹועְלּו ! ,איה לש תּוכְלַמַה יכ , דַעְו םֶלועל הָרָהַמ םֶהיֵלֲע

 לע ךֶלֶמְל יי הָיָהְו רמָאנו : דעו םלועל ךולמי יי ײ ףֵתָרֹותַּב בּוהַּכַּכ ,דֹובָכְּב

 לֵאָרְׂשִי עמש רמאל בּותַּכ ? ךֶתָרֹותְבּו : רַחֶא ומשו דחֶא יי הָיְהִי םֹויַּ ץֵרֶאָה לָּב

 ,םותי שידק ; ךָהָא יי ונ יִהֹלֲא יי א

 יִלָע בור ;דָחַפָא יִמָמ ַײח זועַמ 5 אָריִא יִמִמ יִעָשִיְו ירוא יו דול

 םִא : ּולֵפנְו וכ הָמֵה יל יביאו יֵרָצ יִרָעּב ,תֶא לובֲאָל םיִעָרְמ

 1 ולהא רֶתְסַּ ּנְריְִּס הָעַר םֹויִ ומ יֵָנְּפצִי ִּכ ּלָביֵהְּב רקבלו + יי םַעֹונְּב

 יִתְבַ ולֲהֶאְב הָחַּבְֶאְ יֵתֹוביִבְס יביא לַע ישאר םּורָי הָּתַעְו יִנמְמורְי דּוצְּב

 רַמָא ל :יִנָנַעַו יִנֵנָתְ אָרָקֶא ילוק יי עַמָׁש ;ַַײל הָרְמַנֲאַו הָריִשֶא הָעּורְת

 ףאב םַּת לַא יִנָמַמ ףינפ רֵּתְסַּת לַא : : שקבַא י ַײ היִנָּ תֶא נפ שֶקַּב יב

 ךרבע 14 8 (טיע רוזחמ)



 47 דכ הנשה שאר ליל בירעמ
 יִמָאְו יִבָא יִּכ :יִעְׁשִי יֵהֹלֶא ּונֵבְזַעַּת לֵאְו ּונֵׁשְטִּת לַא ָתיָה יִתָרְזִע ףֶדֶבַע
 %א : יררש ןעמל רושימ חַרֹאְּב יִנֲחְנּו ףָכרְד יי יִנֵרֹוה 3 ינְפְַאַי ₪ יִנּובְזַע
 תֹואְרָל יִּתַנַמֲאָה אלול :םָמָח ַחַּפיִו רַקָׁש יֵדְע יִב ּומק יִּכ יִרַצ שתְנִּב יִנְנּת
 ףכו םלוע ןורא 4 לֶא הקו הבל ן מאיו קזח :י לֶא הוק : ; םייַח ץֶרָמְּב י יי ' בּוטְּב

 טי עא ו

 : ןעֶרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא ׁשְטְניוִו טְכאַנ רעֶד ייַּב הָנָׁשַה שאר גַהונ ְךיִז זיִא ןעֶמ

 | ב 'הבקנל ; .רכזל

 יִבְְּכִת הָבּוט הָנֶׁשְל | בֵתָּנִּת הֶבֹוט הֶנָׁשְל
 = יִמַתְסִתו | :םֶתָחַתְ

 .תובקנל | | . םירכזל

 הָנְַתְּכִּת הֶבֹוט הֶנָׁשְל ; ּובְתְּכִת הָבּוט הֶנָשֶל
 :הָעמִתְהִו :ּומֲחָחִתְ

 :ך :ןעֶמ טֶגאָז ףס א רצ | : ןעֶמ טְגאָז םעֶנייֵא ּוצ

 ּתיִמְתַחעָג ןוא ןעֶּביִרְׁשעֶג טְלאָז רֶהיֵא | ּתיִמְתַחעָג ןּוא ןעֶּביִרְשעֶג טְסְלאָז וד
 ;רֶהאָי טּונַא וצ טְלאַּכ ןעֶרעוֶו | :רֶחאָי טּונַא ּוצ דְלאַּב שר רעו

 7-9 270950 יי טבת

 ,הנשה שאר ליל שודיק
 : יִשָשה םיי ןָא ןעֶמ טְּבייֵה ,תֶּבַׁש םּוא טְלאַפעֶג בוטיםוי זַא

 : רקוב יִהְיַו ברע יִהְיַו שחלנ

 םֹויַּב םיִחְלֶא לכו 1 ; םָאָבְצ לֵכו ,ץֶרָאָהְו םימשה ּןלְכיו יששה םוי
 .לַּכִמ יִעיִבְׁשַח םֹויַּב תובשיו הֶשַע רֶׁשֲא ּתְכאַלְמ יעיבשה

 שדקיו יִעיִבְׁשִה םוי תֶא םיִחְלֶא ךרְביו :הָשָע רֶׁשֲא ֹוּתְכאַלְמ
 : תֹוׂשֲעַל םיָהל א אָרָּב רֶׁשֲא ּתְכאַלְמ לכמ תַבָׁש וב יִּכ תוא

 :יַתֹוּבַרְו ןנּברו ןנר נרמ ירבס

 :ןפנה ירּפ ארוּב םלועה ףֶכָמ ּוניֵתלֲא יי הֶּתַא ָךֹורַּב
 רחב רֶׁשֲא םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי התא ְךּורָּב

 ונשרקו ןושל לָּכִמ ונָמְמור םִע לָּכִמ ּונְּב
 ןיתוצמב 8 (ט"ע רווחמ)



 הנשה שאר ליל שודיק ב
 תֶא הָבֲהַאְּב ּוניֵהֹלֲא יי ּונְל ןֶּתִּתַו .ויִתוְצְמְּב
 הָעּור ּת (ורֶכִ בי הזה ןּור כזה וי (תֶאְו הָּזַה תָּבַשַה םוי תנשל)

 יִּב :םִיָרְצִמ תַאיציִק רָכְז ורק 2 ְֲַָ

 ונייחחַש םֶלֹועְה י ניחא יי הֶּתַא ורב
 :הזה ןמזל ּונַעיִגהְ

 יּוניִיָחַהְש ראפ סאָר ןעֶמ טְנאָז תָּכַש יִאְצמ םּוא טְלאַפעֶג בוט:םוי ןעוֶו

 ;ׁשֵאָה יֵרָואְמ אָרְוּב םֶלֹועָה למ וניֵהֹלֶא יי הָּתַא ךורָּב
 .ףֶׁשֹחַל רוא יב לוחל ׁשָרוק ןיִּב ליִדְבַמַה םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְּורָּב

 תשודק ןיֵּב הֶׂשֲעַמַה ימי תֶׁשֵׂשְל יִעיְבְשַה םוי ןיֵּב םיִמָעַל לֵאָרְׂשִי יב
 תֶׂשֲעַמַה ימי תַשָשמ יֵעיִבְׁשַה םוי תֶאְו .ָּתְלַדְכַה בוט םוי תַׁשּורְקִל תַּבַׁש
 .ליִרְבַמַה יו הָּתַא ךּורָּב ףָתָׁשורְקַּ ֵאָרְשִי ףְמַע תֶא ּתשבקו ָתלְַבָה .ָתְשדק

 . ונייחהש ; ;ׁשְרְוקְל ׁשֶדֹוק יב

= > << 

 .הנשה שאר יגהנמ

 ןּוא עֶטְכאַקעֶג ןיִרעֶמ ןיִסֶע ּוצ גָהְנִמ | הָנָׁשַה שאר םּוא גָהְנִמַא זיִא םע
 ּבְרִיׁש ןֹוצָר יהי ןעֶגאָז לאָז | נָהְנִמַא זיִא ךיוא .ׁשיִפ ןיִסָע רצ

 עֶטעֶפ ןיִֶע לאָז ןעֶמ . "ּוניִתְויְכַז ביוא .ׁשיִפֲא ןופ פאק א ןיִסָע ןצ

 עְרעֶטיִּב טיִנ ןעֶבאַז עֶסיִז ןוא ׁשייֵלְפ | ןוא - רעֶסעֶּב ְךאָנ זיִש ספעֶשַא ןּופ
 מיָנ לאָז ןעֶמ ךיוא . יִרָעיוז טיִנ ןּוא | הָיְהִנָׁש ןֹוצָר יִהָי . ןעֶגאָז לאָז
 :ןַעָסיִנ ןייק ןעֶסֶע ַא זיא ְךאָנ ,"בֶנְול אלו ׁשאֹרְל

 ָקיִנאָה םיִמ ליִפָע ןייֵא ןעֶמ טֶסֶע .ןעֶסֶט איִצֹומַה רעֶד ְךאָנ טְכאַנ ייַּב הֶנָּׁשַה שאר
 : ץֵעָה יִרְּפ אֵרֹוּב טְכאַמ ןעֶמ ןּוא

 +ץיֵעָה ירפ אֵרֹוּב םֶלועַה ְךֶלֶמ וניֵהלֲא 5 הָתַא ףּורָּב
 : ןֹוצָר יִהְי םעֶד ןעֶמ טְגאָז ּףאָנ רעֶר

 הָנָׁשּוניֵלָע ׁשֵרֵחְּתָׁשּוניֵתֹובֲא יַהֹלאֵו ּוניֵהֹלֲא יי ךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 ; הקּותמּו הָבֹוט

 טיפס 4 0( 260

 16 8 (מ"ע רווחמ)



 49 הכ הלפתה םדוק תושקב
 : ןייַרַא לחוש ןיִא טְמּוק ןעֶמ ןעוֶו ןעֶגאָז ןעֶמ לאָז תֹולַפְּת עֶזיִד

 בורב יִנֲאַו ,לֵאָרְׂשִי ְךיֶתֹונְּכְׁשִמ ,בֹקֲעַי ְךיֶלֲהֹא ובוט המ
 שיא אַרְקְנַש םֶהְרֶבא תּוכְִּב .ּךֶתיֵב אֹובֶא ְּךְרֶמֵמ

 קֶחֶצִי תֹוכְִּב .ףשְךק לֵכיֵה לֶא הָוְחְַּׁשֶא :דָּסֶתַה
 ְךתֶאְרִיְּב :שודק םקָמְּב ַחְֵּזִמַה יִּבנ לע דֹמֲעַנָׁש

 ;הֶּזַה םוקמה אָרֹונ המ רַמָאָׁש ֿבקֲעַי תו
 לֵלַּתְתִהְל תָסְנְּכַה תיִבְל אובָא ₪ תובָא תַשלש הוב ,םָלֹוע יש ונֹוּבִר

 .ףֶדֹובְכ אֵמְּכ יֵנְפִל ןֹוצָרְלֹ םיִמֲתַרְל ִהְיְו ויְבָאָה תַפְפִּת יִתָלִפּת י ְךיֶנָפ
 שא ! הָלֶס ןַמָא םיִנָּפִה רש ט"טמ יִרָי לַע ףשאר לע רֶתָכְל אָשְנתְנ 1 =
 יי :יִּתְבָהָא הָתָרֹותְ יתאנש םיִּפֲעַס ;הָּבְכִת אל חַּבְִמַה לע רקות ףיִמָּת
 הָבָרְבֶא הָעְרְכֶאְ הוְַּתְשֶא יָנֲאַו : ףֶרֹוכְּכ | ןֵּכְׁשִמ םוקָמּו + ףֶתיֵּב ןועמ יִחְבְתֶא
 נע פס בֶרֶּב םיִהֹלֲא ןוצָר תֶע ַי ףל יתָלְפִ יִנַאְו :ישוע ַײ יגל

 : ףָעָשָי ת תֶמֶאּב

 לא אּוהָׁש ,אּוה ְךּורָּב שודקה יֵנְפִל לֵלַּפְתַהְל הֶּכְִאָׁש ,יִכנָא יִמ
 יַׂשֲעַמְּב לֹודְנַה ומש יתסעְב 0 ,אטוח שיא יִכֹנָאְו , ארונו לֹודָנ

 0 ישי טא עי

 ט"ע שוריפ
 טְלעֶצעֶג ןייד זיִא טּוג יוִו ּובֹופ המ -

 יִד ןּופ גְנּואּור סאָד ןּוא כקעי
 תיֵּב רעֶגיִלייֵה רעֶד דיִא סאָד לֵאָרְׂשִי
 ןייַד טיִמ םּוק ְךיִא ןוא יו .תָסֶנּכַה
 תּוכְזִּב להוש ןייב ןיא ראָנעֶג םיֹורְג
 שיא ןעֶפּורעֶג זיִא רֶע סאוָו םֶהָרְבַא
 ןעֶקּוּב ְךיִמ ּוהְמ ְךיִא הָוחּׁשֶא ,ָסֶח
 יא רֶע סאוָו קחָצִי תֹוכְזִּב לָכיֵה םּוצ
 ,ַהֵּבְוִמ םעֶד ףיוא ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג
 רֶע סאוָו בֹקֲעַי תּוכְזִּב ןוא וו
 גיִטְכְראָפ ןי ראפ םאוָו טְנאָזעֶג טאָה

 ;ןיִא םאָד טרָא
 רעֶד ןּופ רעֶה יד .םָנֹע לש נור |

 םעֶד ןיִא תּוכג ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג
 ךיִא םּוק ,תֹובָא ייֵרְד יִד ןּוֿפ תּוכְז
 , ןייַרַא לֶהוׁש 'רעֶגיִלייֵה ןייד ןיא

 (8"ע רוזחמק

 1 סומ 1

 1 4 'תילד

 .ְרעֶד ּוצ ְךיִמ ,ריִד ראפ ןּוהְמ הָלפְּת
 ןייד ראפ ןעֶגיִליוִואַּב ןּוא ןעֶמעֶראַּב
 ןייג ףיוא לאָז םָע זַא לעת! ,רֹובָּכ
 ןיורק ןייא ןייז לאָז ןוא ,הָלְפ ןיימ
 ְךָאְלַמ םעֶד ףרּוד ,ּפאק ןייב ףיוא
 ּבאָה ְךיִא טאָנ ימנע = ' םיִנָּפַה רש
 ןוא ויוה ןייד ןופ גְנּונאוו יד ּביִל
 ּגהָט ךיִא ,גְנּואּור ןייד .ןּופ טֶרָא סאָד
 טאָג ראַפ ןעֶּביֹול ןּוא ןעקוב ךיִמ
 המ ןּוא יל יואנ ,רעֶפעֶׁשאַּב ןיימ
 ,טייֵקְניִליוִואַּב טיִמ ריר וצ ןעֶמעֶּב
 ּוד טְסְלאָז ראָגעֶג ןייב טיִמ טאָג
 עֶנייֵ טייֵהְראוָו טיִמ ןעֶרעֶפְטְנֶע ריִמ

 לה ===
 ְךיִא סאָד ,ךיִא ןיִּב רעו י יז יִפ

 ןּוהְמ וצ הָלָפְּת ןייז הָבֹוז לאָז
 ראפ
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 הלפתה םדוק תושקב 0
 ריֵּכְזַהְל יּואָרְו יאֵדְכ יִניִאְו ,רֶפֶאְו רֶפָע םֶדָו רָשָּב יִכֹנָאְו ,םיִעְרָה
 ריִכְזַהְלּו ,ויָנֵפְל לֵלַּפְתַהְל ןֵּכֶׁש לָּכִמּו ,אָרֹונַהְו רֹוּבִגַה לודנה ומש
 יִנָפְל דֹומֲעַל .ינפ אָשֶא ְךיִא ,יִל יוא ,םיִמָעַּפ הָמַּכ לֹודָנַה ומש
 ַלֵע ,אּוה ךּורָּב ׁשֹורְקַה םיִכָלָמַה יֵכְלַמ ךֶלֶמ אָרונְו לֹודָנ ְּךֶלֶמ
 ויָדָסֲחַו ויָמֲחַר יֵנְּפִמ אָּלֶא ,תּוּבְסַה לָּכ תַּבִסְו ,תֹולָעָה לָּכ
 םיִנּונֲחַתְבּו הָלְפְתִּב הָצֹורְו ,ויָתֹויְרִּב לע םֵחַרְמ אּוהָש ,םיִלֹודְנַה
 רֶׁשֲא לכל ,ויָאְרוק לֵכְל יי בורק ,רַמָאְנַש ֹומְּכ ,ויָדְבֲע לֶׁשי

 ט"ע שוריפ

 ןֶסיֹורְג ןעֶגיִטְכְראַפ ןייֵא יוזא ראַפ
 רעֶּביִא ניָניִק ןייֵא זיא אָד רעֶד ,גיִניק
 םיִכָלְמַה יִבְלַמ ְךֶלֶמ ןעֶגיִניק עלא
 ןוא טְּביולעֶג , אּוה ְךּורַּב שודקה
 שב יִִאְו ,ןעֶמאָנ ןייד זיִא טְגיִלייֵהעֶג
 ,שייֵלַפ ןּוא טּולְּב ליִמייֵא ןיִּב ְךיִא פננ

 לאָז ךיִא סאָד טְרעֶוֶו טיִנ ןיֵּב ְךיִא |
 ןוא ןִָש כמ , ןעֶמאָנ ןייד ןעֶקְנעֶרעֶג
 םֶהיֵא ראפ לאָז ְךיִא סאָד ןֵּכֶש לֵּכִמ
 ןייז ןעֶקְנעֶריִנ לאָז ןּוא ןוהט הָלַפ
 ףיא לאָז יוו יג אָׂשֶא ךיִא ,ןעֶמאָנ

 יוזא ראפ , םיִנָּפ ןייַמ ןעֶּבייֵה ףיוא

 שאר ןעֶמ טְגאָו הָנֵחְּת יד

 ןייא טְסיִּב ּוד תַמָאְו קֶדֶצ טפש ְךֶלֶמ לש
 .טְכעֶרעֶג טְסיִּב וד טאָג רעֶניִטְפאַהְראוָו 7
 אוצ ןייִא טיִמ ריִד ראפ ּוצ ְךיִא םּוק יוזא

 טּומעֶג רֶהעוֶוְׁש ןייֵא טימ ץראה ןעֶכאֹרְּב
 ןעֶנּוטְכְראָּפ ןעֶגיִלייַה ןייר ןופ ןעֶרעֶגאַּב ּוצ
 עֶלַא ףיוא הֶרָּפַכְו הָחיִלְס ןייֵא ןעֶמאָנ
 ןּוהְטעָג ּבאָה ָךיִא סאוָו תֹוריִבַע עֶנייֵמ
 רעֶדָא רּוּבדִּב יימ נוא דיִֵמְּ ךיֹוא גֵגֹוׁשְּב
 ךיד ְךיִא םעֶּב הָׂשֲעַמְּב רעֶרָא הֶכָׁשֲחַמַּב
 ןְהעֶז טְסְלאָז ּוד זא טאָנ רעֶגיִטְכעֶמְלַא
 תֹוריִבֲע עֶנייֵמ ןּופ ּבאָה יא סאוָו רעצ ןייַמ

 ןעֶמעוֶו ּוצ ןעֶד ןייז לֵחֹומ ריִמ טסֶלאָז ןּוא =
 םּורָד ןעֶדְנעֶו ןּוא ןעֶרעֶק ףימ ךיִא לאָז
 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ טאָנ רעֶניִמְראַּבְרעֶר ּוד
 ןעֶשְטְנעֶמ םעֶד ביל ְךאָר טְסאָה וד לע

 (ט"ע רהחמ)

 זיא אָר רעֶד ,גיִניִק ןעֶגיִטְבְראָפ ןייֵא
 ,ןעֶגיִניִק עֶלֹא רעֶּביִא ניִניֵק ןייֵא
 ןייַז ויִא טְניִלייֵהיִג ןּוא ְביֹולעֶג
 רעֶּביִא טְביֹוהְרעֶד זיִא רֶע ,ןעֶמאָנ
 טְרֶעייֵנ ינומ ל , רעֶגיִטְלעוֶויִג עֶלַא

 ןייז ןעֶגעוֶו ןּוא ראָניִג ןייַ ןעֶגעוֶ
 רֶע םאָד ,טייֵקְמיִראַּבְרעֶד םיֹורְג
 רעֶצְנאַג רעֶד רעֶּביִא ְךיִז טְכיִראַּבְרעֶד
 ןּוא הָלֵפְּת יִר טְרעֶנעֶּב ןוא טְלעוֶו
 ןיִא וו ,טְכעֶנְק עֶנייַז ןופ הָׁשִקַּב
 טאָנ יוכ ויִאְרּוק לֶכָל 'ה בירק טיימש כוס

 םֶהיֵא ןעֶפּור סאוָו יִד ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא

 :ןעֶנעוֶואַד םעֶד ראפ הֶנָּׁשַה

 הָמְרֲח טאָה ןּוא ךיז טְקְנעֶרעֶּב רֶע ןעוֶו
 ןיוש ייֵז ליוו ןּוא תֹוריֵבֲע עֶנייֵז ףיֹוא
 ריִד ּוצ טעָּב ןוא ןּוהְט טיִנ לֶהאָמ ןייק
 ריִמ ּוצ ייֵו יל יוא ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג טיִמ
 םיִעָר םיִׁשֲעַמ ראפ ןּוהְטעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו

 טיִמ טְריִמְׁשאַּב הָמָׁשְנ ןיימ ףיא ּבאָה יונ
 ןופ ןעֶמּוקעֶג רעֶהַא ויִא יז טרֶפָּב וייּב
 יז ריִמ טאָה ְךֵרָּבְתִי םֵּׁשַה טְרֶא ףיוה ןייַא
 ןייב ןוא ןע ןעֶגיִלייַה יז לאָז ְךיִא זַא ןעֶּבעֶנעֶג
 לעוֶו סאוָו בוט ןֶבָא ןייֵא יונ יֹוזַא ןעֶטְלאַה
 סאוָו רעֶרָא ןעֶּנייֵה ןָא רעֶדָא ןּוהָט ףיא
 טְסעֶו ּוד ןעֶו ןעֶרעֶפְטְנֶע ףיִא לעוֶו
 ןעֶמעֶנ ּוצ פָא ןֹוּבִׁשֶה ריִמ ןּופ ןעֶרעֶדאָפ
 םּורָד רֹובְּכַה אֵסְּכ ןעֶגיִלייֵה ןייב ראַּפ
 ₪ םאנ רעֶניִצְראַה רעֶּביִל ףיד ְךיִא שעְּב
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 הלפתה םדוק תושקב
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 .תלפתה םדוק הלפת
 :םַעָמ לֶכְו ףוצ תֶפֹונְמ ְךיָתֹוריִרְי ול בֹרֵעי ףֶרֶרֶה לומ לֶא הָוְֲּשִי לא מכ ףֶדֶכ ע ץּורְו ָףנֹוצְר לָא דבש ףושמ ןְמֲחַרָה בָא ׁשֶפָנ ריִדָ
 רורק

 קיִתָ
 ;} הָמַּכ הֶו יִּכ ףיֶבּוהְא ןַּב לע אָנ הָסּוחְו ְךיֶמֲחַר אָנ ֹומָהָנ :םלוע תַחְמִׂש הֶל הֶתָיָהְו אָּפְבְחִתְו קַזמְתִּת זָא ףיז םַעֹונ אֵפְר אג פא אָנָא ףְַכֶהַא תלוח יִׁשְפִנ םֶלֹועָה ויִז הֶאְנ
 :םַלֵעְהִּת לֵאְו אָנ הָסּוחְו יבל הֶדְמִמ הָלֵא .ףזע תֶרֶאּפְִּ

 85 תֹואְרֲהְּב ,ּהָל אָנ

 תֹאְרָל יִּתְפסכִנ ףֹוכ
 :םלוע יִמיִּכ ּונֵנָחְנ דעומ אָב יִּכ בֹוהָא רַהֵמ .הָנ הָחְמְׂשִנְו הָליִגָג . ףֶרובְכס ץֶרָא ראפ . ףיִמֹולְש תַּכְס חֶא יִלָע יִביִבֲח פורפו אָנ הָלָנְח

 ,תיציצ תקידב רדס |
 :סאָר ןעֶמ טְגאָז הֶכָרְּב רעֶר ראפ לודנ תילפ םעֶד ןופ תיִציִצ יִד קֵרֹוּב זיִא ןעֶמ שקע

 ָּתְׁשֶבָל רֶרֶהְו רוה ,דֹואְמ ָּתְלִדָג יַתלֲא יי ,ָי תֶא ישפנ יִכְָּ
 + הָעיִריִּכ םִיַָׁש הָמֹונ ,הָמָלַׂשַּכ רוא הָמֹוע

 ט"ש שוריפ

 ןֵמָא ,ןעֶפּר ןָא ךיר טְמעֶנ ראַפ ןּוא ,ןעֶרעֶה רֶע טּוהְּט ןּוהְט םאָוָו יד עֶלַא ןּופ תֹולֵפְּת יד ייֵרָׁשיִג ןיימ ןוא ,טייֵהְראָו םיִמ
 .הנהת

 ריִמ רעֶּביִא ןעֶמְראַּב רעֶד ףיד טְסְלאָז וד
 ריִמ טְסְלאָז ןוא ׁשְטְנעֶמ רעֶגיִדְניִז רעֶמיִרָא
 טְסְלאָז ּוד ןּוא תֹויָכָז עֶגייֵמ עֶלַא ןעֶקְנעֶרעֶג
 ַא וה ףיִא סאוָו הָלְפִּת ןיימ ןיִרעֶָה רעֶד
 םעֶנ ראפ ןּוא ריִד ראפ ןייז לֵלַּפְחַמ דָנּוצ

 ןיִרֶעיֹומ עֶלַא ןיֹוׁש ןעוֶו ןעֶד הָלִפְּת ןיימ
 יד ְךאָד ןעֶנעֶו .ייזא ןעֶסאָלְׁשעֶג ּוצ ןעֶנעֶג
 ןעֶסאָלְׁש ראפ טיִנ ןעֶרעֶרְט ןּופ ןעֶרֶעיֹוט
 ןופ רעצ ןיימ ןְהעֶז ןָא טְסְלאָז ּוד ןוא
 ןייז םָחַרְמ ףיד טְסְלאָז ןּוא ןעֶצְראַה ןיימ
 ריִמ טֶסְלאָז ןּוא הָמָׁשְנּו ףונ ןייפ רעֶּביִש

 אב 0 )2630 ,12 יוני

 (ם"ע רווהש)

 טְסְלאָז ּוד ןּוא הָרּומְנ הָליִחְמ ןיינ לֵחֹומ
 עֶנייֵמ טיִמ ךיוא ןּוא ןאמ ןיימ טימ ָךיִמ

 הָלּואְנל הָחְמִׂשְלּו ןֹוׁשְׂשְל םֹולָׁשְלּו םיִיַחְל הָבֹוט הָנָׁש ןייא ּוצ ןעֶּגייֵרְׁש ןָא רעֶדְניִק
 ןייז רמנ זְנּוא ףיֹוא טְסְלאָז ּוד ןּוא הָמיִלְׁש
 תומהנו תֹועוׁשְי תובוט תֹוריִזג לעָטייֵא
 5 ץֶלַא וָנֹוא ןופ ןייז לטבְמ טְסְלאָז ּוד ןוא

 ןאמ ןייַּט מיט ריִמ ןופ ןּוא תֹועָר תורי
 ,ןֹוצָר יִהְו ןּפ ,ריִמ אייֵּב ןעֶנעֶנ סאוָו יד עֶלַא ןופ ןּוא רעֶרְניִק עֶנייֵמ ןופ ןוא

 'ןסֶא



 : תילטה תפיטע רדס 8

 | ּוסאָר ןעֶמ טְנאָז תיִלֵּט םעֶד ןֶהֶא טּוהְמ ןעֶמ רעֶרייֵא

 חיי םש רַתָיְל ּומיִחְרּו ּוליִחְדִּב ,ּהיִּמְניִכְׂשּו אּוה ְךיִרָּב אָשְדּוק דּוחַי םָשָל
 , תיִציִצַּב יִפּונ ףֵמֵעְתִמ יִניֵרֲה ,לֵאָרְׂשִי לָּכ םֵׁשֶּב םיִלָׁש אָרּוחְיְּב ה"וב

 ,ג"יִרֵּת הָלֹועָה תיִציּצַה רואָּב יֵריִנ היָסְׁשּו יֵרָביֵא חיַמְרּו יִתָמְשִנ ףֵמַעְתִּת ןֵּב
 ,ןָנָּבַרְר אקּולַחל הָּכְזֶא כ ,הָּזַה םָלֹועַּב 'תיִּלַמְּב הָמַּבְתֶמ יִנֲאָׂש םֵׁשִכּו
 יֵׁשַפַנ לענת , תיִציִצ 'תַוְצִמ ידי לַעְ ,ןֶרֵע ןֵנְּב אָּבַה םלועל הֶאָנ תיִלַטְלג
 םליֵצָיו , םֶהיֵלֲע ויַפָנְּכ ׂשֹורְפִי תיִלַמַהְו ,םיִנֹוציִחַה ןִמ ִמ יִתָלִמְתּ יִתָמְׂשִנְו יִמּורְו

 שודקה ונפל תיִציִצ תַוְצִמ הָבּוׁשֲח אֵהְתּו ,ףַתַרָי ויל לע ונק ריִעָי רֶשֶנִּב |
 גָיְרַתְו , היֶתֹונְַכְו ָהיֶקּורְו ,ָהיֶמְרַּפ לֵכְּב ָיְּתִמיֵ ול ,אּוה ו ךורָּב

 : הָלָס ןמָא , .ּהַּב .םִיּולְּתַה תוָצִמ

 ! הָכָרְּב עֶזיִר ןעֶמ טְגאָז , תיִלט ןיא ןעֶליִהּוצְנייֵא ןָא ךיז טנְנאַפ ןעֶמ ןעוֶו

 ּנְׁשְרַק רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא יי הָּתַא ְךּורָּב
 ; תיִציִצַּב ףמעְתַהְל ּונְוִצו ויְתֹוצִמְּב

 4 סאָד טְנאָז ןעֶמ נּוא תילט םעֶד טימ פאק םעֶד ּוצ ְךיִז ןעֶמ טְקעֶד הֶכָרְּב רעֶד ְךאָנ רֶלאַּב

 .ףֶתיֵּב שְרִמ ןיוְרִי : ןּויְסִחְי ףיִפָנִּכ לֵצְּב םֶדָא יֵנְבּו , םיִהֹלֲא ףֶרֶסֵח רקי הַמ

 < ָףֹוׁשְמ :רוא הֶאְרִנ ל ר ,םִָיַח רוקמ מע ִּ :םֶקָשַת ְךיִנָדֲע יח
 : ב יִרְׁשִיִל ףתקרצו ,ףיִעְויל ףרסמ

 יי 96/0900 /25--<----

 .תלפתה יניד

 ,םאְרַא ןעֶטְכאָרְּפ יִד ןילאפ םּוא טְלעֶקאָש תֹולָפְּת יֵלֵעַּב יִר זַא ןְהעֶז ףראד ןעָמ וא
 ַחֹּכ גני טאָה ץֶרָאָהיםע א ְךיֹוא יֹוזַא יִנְּב ןייז ןעֶלאָז םיִאָרֹונ םיִמָי ןּופ

 ףיוא עַפָש ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ דֶנּוק ןיילקַא יונ ץֶרֶאָהיםַעַא רנעוואד סֶע ןעוט ןעֶד ,הֶרֹוּת

 ַא טְנעֶואַד סֶע ןעוֶו רעֶּבָא ,טְלעוֶו רעֶר ןופ ׁשְטייֵט יִד טיִנ טייֵטְׁש ראַפ םאוָו

 ּוצ ַחֹּכ טאָה רעֶד ,ןרְמלַא הָלּפְּת לַעַּב רעֶדְניִק עֶנייֵלְק יונ ךיילְנ זיא ,ןעֶנעוֶואַד
 + ןֵמָא ,םָמּוג םעֶלַא טיִמ עַּפֶׁש ןעֶגְנעֶרְּב ןּוא יִרָעייט טימ םיוב ןעֶטּונ ַא ּוצ ןעֶמּו

 ןעֶכאמ ּוצ ןייב ךיז ןְהעֶז וצ ףְראַד ןעֶמ (ב ןעֶרעֶגעֶג ןעֶטְלאוָו ייז ,ןעֶטְכאָרְפ עֶנְהעֶׁש

 ןעֶמ זַא .ןעֶנעֶואַד םעֶד ראפ ןעֶנעֶק ייֵז רֶהאָנ ,ןעֶטְכאָרְּפ יד ןעֶסעֶגעֶג

 ןעֶּבאָה ּוצ ףְראד ןעֶמ זַא םיִּפָע טְלְהיִפ ּוצ ףיֹורַא רעֶרְא ןעֶגְנאַליִרעֶר ייֵז ּוצ טיִנ

 מיִנ ןעֶּמ רֶהאָט ,ןייז ןיִּתְׁשַמ רעֶרָא ,תֹוּיִקְנ רעֶסיֹורְגַא רַעָּבִא ,םיֹוּב טעֶר ףיֹוא ןעֶכיִרְק

 3 ןופ רעֶד ןייב ְּהיִו טְכאַמ ןעֶמ ויִּב ןעְניווא ןּוא םיֹוּב סַעָר טְמעֶצ ׁשְטְנעֶמ רעֶקְראַטְׁש

 עז יע 6 =

 4 4 (מ"ע רוותמ)
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 ;לֵאָרְׂשִי ְךיֶתֹונְּכְׁשִמ ,בקעי ְּךיֶלֲהֹא ּובֹוט המ

 הָוֲחַמְׁשֶא ,ְּךֶתיֵב אֹובָא ףךְרְסַח בֹורְּב יִנֲאַו
 ןֹועְמ יִּתְבַהָא :ְךֶתֶאְריִּב ּךֶׁשְרָק לכה לֶא
 הָוֲחְַּׁשֶא יִנֲאַו:ךֶרֹובְכ ןְֵּׁשִמ םוקמּו תי
 יִננֲע ,ְךרֶסַח בֶרֶּב םיִהֹלֲא ,ןוצָר תע יי ךל ! יִתְַפְת ִנֲאו :ישוע יי יִנְפִל הֶכְרָבא ,הָעְרְכֶאְ

 :ךֲעֶׁשְי תָמאָּב
 תַעְל :אֵרְבָנ ריִצְי לָּכ םֶרָמְּב ,ְּךֵלֶמ רֶׁשֲא םֶלֹוע ןודָא

 יֵרְַאְו :אָרקנ וְׂש ְךֶלֶמ וא .לכ פח הֲֶׂנ
 ם"ע שוריפ

 .לעֶציִג עֶנייֵד ןעֶנעֶז טּוג יונ ינ* הַּמ
 הָרֹוּת טְנעֶרעֶל ןעֶמ ּואװ ןעֶמ

 יִד גנואור עֶנייַד  ּדיִמֹנְִּשִט בקעי
 ןייז ןעּור טְכאַמ טאָג סאוָו ןעֶלּוׁש
 ןופ תולָפְּת יִד ןייז ּוצ לֵּבִקְמ הָניִכְׁש
 ראַפ לֶלַפְתִמ ןעֶנעֶו סאוָו לֵאָרְׂשִי יד
 ןייד ךֶרּוד םּוק ְךיִא נא יי , םֶהיֵא
 והמ ְךיִא זיוה ןייַד ןיִא רָסֶח םיֹורְג
 ליה ןעֶגיִלייֵה ןייב ּוצ ןעקב יס

00,007 
 םעונ ירמא

 עֶׁשֶרֶה םֶעְלַּב אנוש רעֶננוא ,"כ ּובֹוט המ
 ןוא ןעֶלְהּוׁש עָשירּוי יִד טְּביֹולעֶג טאָה

 רעֶטְרעוֶו עֶזיִד טְגאָועֶג טאָה ןּוא ,םיִׁשָרְדִמ .יִּתְּב
 ףיֶתֹונְְׁשִמ בֹקֲעַי ךיֶלֲהֹא גבוט המ, קֶלֶּב תשְרּפ
 בקע ןופ ןעֶלְהּוׁש יד ןעֶגעֶג טּוג יִװ ילֵאָרְשִי
 רֶתָע טְניִבעֶר ,לֵאָרְׂשִי ןּופ םיִׁשָרְדִמ יִּתָּב יִד
 *ּגיִמְנ םיִלָהְנִּכ, ,םֶטּוג רֶעייֵז ןיִא םאָו רעֶטייֵט
 יִר יונ ןעֶנעֶז םיִׁשָרְדָמ יִּתְּב יד ןוא ןעֶלֶהּוׁש יד
 ו יוא ,טְגאָו ארמנ עֶניִלייֵה יִד ,ןעֶהייֵט
 ןיירא טייֵג ןוא ,אֵמָמ ןיִא רעֶגייֵא א , ךייט א

 לעוֶו וא ןעֶגייֵג גוא ןעקוב יז ּוהְט ְךיִא וא יא . טהור הָניִכְׁש ןייַד ּואוו טְרָא סאָד וא זיוה ןייַד ןּופ גְנּוואוו יִד יל ּבאָה ְךיִא טאָג ג .טְכְראָפ ןייד טיִמ
 ןעֶמעֶּב טאָג ְךיִד ּוהְמ ְךיִא נוא יאו , רעֶפעֶׁשאַּב

 ןיימ טאָנ ראפ ןֶעיִנְק
 ןייַא ןייז לאָז םָע זַא ךיד יא טעֶּב ראָניִג לֶהיִפ ןייד טיִמ טאָנ . ריר ראפ הִֶּפִּת ןיימ רֶרֵמְמ ןיִּב נּוא

 ןייא ןייז לאָז םָע ןעֶרעֶּפְטְנֶע ריס טְסְלאָו נוא טייַצ עֶניִליוִועֶּב
 ; ףֶליִה עֶגיִטְפאַהְראוָו

 ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ץְלַא זיִא םאוָו םייצ רעֶד ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאַשעֶּב ןעֶגעֶז שיִנעֶּפעֶׁשעֶּב ל רעֶרייֵא יי טאָה רע אָ לו רעֶד ופ רעה שי ןורָא

 (ט"ע רוזחפ)

 שעוו 6 4 ןעֶרעוֶו טְגעָל ראַפ ץֶלַא םעוֶו סָע זַא םעֶד ְךאָנ גּוא ילזַאי גיִניֵק ןעֶמאָנ ןייג ןֶפּורעֶג ןעֶראוָועֶג זיִא טְלאָמְסְנעֶר ןעֶליוִו ןייַז םימ
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 ,הָוה אּוהְו הָיָה אּוהְו :ארונ ְךולְמִי ֹודֵבְל ,לֹּכַה תֹולְכִּב
 ליִׁשְמַהְל .,יִנָׁש ןיִאְו רֶחֶא אּוהְו ;הָרָאַפְתִּב הֶיְהִי אּוהְו
 זועה ולו ,תיִלְכַת יֵלְּב תישאר יִלְּב ;הֶרָיִּבַהַהְל ול
 :הרצ תַעְּב יִלְבָח רוצו ,יִלָאֹונ יחו ילא אּוהְו :הֶרְׂשִמַהְו
 דיקפא ֹודָיְּב :אְרְקִא םֹויְּב יסוכ תֶנִמ ,יִל םֹונְמּויֵסָנ אּוהְו
 יל יי .,יִתָיונ יחור םִעְו :הָריִעָאְו ןׁשיִא תֵעְּב ,יִחּור

 ;אָריֵא אלו
 יִחָי ןיִאְו דָחֶא : ּותֹואיִצְמ לֶא תע ןיאְו אָצְמִנ ,חֵַּּתְׂשִיְו יַח םיִהלֶא לר

 .ףוג וניֵאְו ףוגה תּומְר ול ןיֵא : ותּודֲחַאְל ףוס ןיֵא םַנְו םָלָעָנ , ודוחיב
 "ות 5 ו ול

 םעונ ירמא

 ,רֹוהָּט רֶע טְועו) לֵבֹוט ךיִו זיִא ןּוא רעֶפאַוו ןיא

 ןוא ,תוריבע ןופ אֵמָט ויִא רעֶנייֵא ןַא יֹװַא

 תיִּב ןּוא רעֶדָא לֶהּוׁש ןיִא ןייַרַא טייג רָע

 ןעֶרעֶרְט טיִמ ,טאָב ראפ יּודְו טְגאָז ןוא ׁשֶרְדִּמַה

 רֶע טייֵג , תֹוריֵבֲע עני ףיוא הָטְרַ טאָה ןוא

 להיפ ןוא , תֹוריֵבְע ןופ ןייִר לגש ןּופ םיֹורַא

 ; תֹוָצָמ טיִמ

 ןעֶו ,רעֶּביִא ףייא טְניִכעֶר , יִתֹוּבַר םּורעֶד

 םעָר וַהטִמ רעֶמאַַו ּסאָד ויִא

 םעֶד לֵבֹוט זיא וע ןעו) םְלאָטאַד ראָנ , ׁשְטְנעֶּ

 ם'ע שוריפ
 רעֶגיִטְכְראָפ רַעְר ןעֶגיִניִק ןייַלַא םעוֶו
 ןייֵא ןעוֶויִג זיִא רֶע נוא  אּוהְו : טאַנ

 יי םעוֶו גוא 0 טְנייַה זיִא נוא טאָנ

 ראפ טיִנ זיִא םִע נּוא רעֶנייֵא זיא רֶע
 ןעֶכייֵלְג וצ רעֶרעֶדְנַא ןייק ןערנאה
 טאָה רֶע יג ןעֶטְפעֶהעֶּב וצ םֶהיֵא ּוצ
 גוא דנע ןייק נּוא ּבייֵהְנֶא ןייק  טיִנ

 נוא טאָג ןיימ זיא רֶע נוא טְכאַשְרעֶה יִד נּוא טייקראטש סאָד זיִא םֶהיֵא ּוצ

 רֶע םאוָו ןעֶזְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש ןייַמ נוא רעֶזייֵל םיוא ןיימ ריִמָּת טְּבעֶל רֶע

 רעֶניִבייֵצ ןיימ זיא רֶע נוא | אּוהְ ,תֹורָצ עֶלַא ןופ ןעֶטיִה ראפ ָךיִמ טּוהְט

 םעֶד ןיִא רעֶכעֶּב ןיימ ןופ לייט ןעֶטּוגַא םֶהיִא ּוצ זיִא גְנּופֹולְטְנַא ןיימ נוא

 ןעֶטְלאַהעֶּב ְךיִא ּוהְט דְנאַה ןייַז ןיִא ורב .ןָא םֶהיֵא ףור יא סאוָו גאָמ

 זַא נוא ןעֶכאַַו ּוהְט ךיא א נּוא ףאלש ְךיִא זא טייֵצ רעֶד ןיִא הָמָשְנ ןיימ

 ּבאָה ְךיִא נוא רימ טיִמ טאָנ זיִא םעֶנייֵא ןיִא הָמָׁשָנ ןייַמ טיִמ זיִא ףּוג ןיימ

 : אָרומ ןייק  טיִנ םעֶנייֵק ראַפ

 שה .טְּביֹולעֶג נוא טְרעֶּפְַאיִג ןייז לאָז טאָנ רעֶניִרעֶּבעֶל רעֶר טיהלא לֵרְנִי

 ןעֶצְנאַנ םעֶר טימ םֶהיֵא טפּור ןעֶמ ןעוֶו ןעֶניִפעֶג ְךיִז טְזאָל ְךרָּנְתִי

 גיִצְנייֵא זיא רֶע דֶזֶא ;בְנּוניִפיִג ןייַז וצ םייצ ןייק אֵטיִנ זיא םָע נוא ןעֶצְראַה

 ראַפ זיִא רֶע טייֵקְניִנייֵא ןייַז יונ יוזא רעֶגיִצְנייֵא ןייֵק אֵמיִנ זיִא םָע נּוא

 טייֵקְניִנייֵא ןייז ּוצ דָנָע ןייק אָטיִנ זיִא סֶע נּוא ןעֶשְטְנעֶמ עֶּלַא ןּופ ןעליוה

 מאָה רֶע זַא ְּךֵרָּבִתִי םשה ףיוא ןעֶבייַרְׁש גוא ץְלַא ןעֶלעֶטְש ריִמ ְךייַלְנ ןעוֶנ

 -םמינ נּוא ףּונ ןייק טיִנ ְךֵרָּבְתִי םשה טאָה ןעֶנעוֶו טְסעֶד ןּופ טְלאַטְׁשיִנ ןייֵא

 ןייק 4 4 (פיע רוזחמ)
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 תיִׁשאָר ןיִאְו ןושא ,אָרְבִנ רָׂשֲא רָבָד לָכְל ןומדק : ותָשּודק ויָלֵא ףורענ אל

 ותָאּובנ עפָש + ןתּוכְלַמּו ותָלְרֶג ה רוי רֵצֹונ לבל םלוע ודא ונח : תיִׁשאֶרָל
 איִבָנ ,רוע הָׁשֹמִּכ ֵארְׂשִיְּב םק אל : וּתְרַאְפִתְ ּותָלְִ יִשְנַא לֶא ונָתְנ
 ;ּןתיֵּב ןָמֲאָנ ואיִבָנ די לע ,לֶא ומעל ןֵתָנ תֶמָא תַרֹוּת : ּותָנּומְּת תֶא טיִּבַמּו
 ,ּוניִרָתֶס ַעֵדֹויְו הָּפֹוצ  ותָלּוזְל םיִמָלֹועְל ,ותָר ריִמָי אלו ֶאַה ףיִלֲחַי אל
 עֶר עשרל ןֵתֹונ ,ולָעְפִמְּב דָסֶח שיִאְל לַמֹוג : ותָמְדְְּ רַבָד ,ףוסָל טיִּבַמ
 םיִתָמ : ותעּושי ץק יִּכַחְמ תורָפל ּונֲחיִׁשְמ ןיִמָיה ץקל ַלְׁשִי : ֹותָעְׂשָרְּכ

 :  ֹותָלְהִּת םש רע ידע ְךּורָּב ,וד סח בֹורְּב לֶא הָיַחְי

 ונשדךק רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ניֵהֹלֲא 0 הָּתַא ףּורָב
 ,םִיָדִי תַליִטְנ לַע ונוצו ויְתֹוְצִמִּב

 | םעונ ירמא ט"ע שוריפ

 יא כא עא יא פלעק; קאפ עק ןעֶמ ףוג ןייק ןופ םְלאַטְשעֶג ןייק
 ןווש - רעֶסאַו םאָד ןיִא - רעֶדְנַא א רעְרא ןייק ּוצ טייִקְגיִלייה ןייַז ןעֶכייֵלְג מנ
 וא ׁשְטְנעֶמ רעֶד יֹווַא ,ׁשְטְנעֶמ םעֶד רָהְטמ שיִנ ןעֶטְׁשְרֶע םוצ זיִא טאָנ ןֹומָדק- .ףאַז םוש
 רעד ףראב ןיירא ׁשֶרְדמֲה תיֵּב ןוא טְמּוק רֶע :עָשְעּב עלא יד רעֶרייֵא ןעוֶועֶג

 ףיוא ןעוֶועֶג רעֶטְׁשְרִע רעֶד זיא טאָנ ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאַשעֶּב ןעֶנעֶז שיִנעֶפ
 רעֶד ןּופ רעֶה רעֶד ןונ ןעוֶועֶג טיִנ רעֶנייֵק זיִא םֶהיִא ראפ נּוא טְלעוֶו רעֶד
 ,הָכּולְמ ןייז נּוא םייִקְסורָנ ןייז ןעֶזייוַו רֶע טּוהְמ שינ עֶּפעֶׁשעֶּב עלא ּוצ טְלעוֶו
 זיא סע קְלאַפ ביל ןייז ןעֶּבעֶגיִג רֶע טאָה הֵאּובְנ ןייַז ןּופ עַפָׁש יד עַמָׁש
 זיִא רֶע ּגניּבַר הָׁשֹמ יונ ןעֶכייֵלְנ ןייא יוזא לארי יד ןעֶׁשיוִוְצ ןעוֶועֶג טיִנ
 נּוא הָּפ לֶא הָּפ טעֶריִג םֶהיֵא טיִמ טאָה ְךֵרָּבְתִי םשה נגא איִכָנ ןייִא ןעוֶועֶג
 טאַה הָרֹוּת עֶגיִטְפאַהְראוו ןייֵא תנא ,י"שה ןופ טְלאַטְׁשעֶג סאָד ןְהעֶזיִג טאָה
 יי "ּוניִּבַר השמ איִבָנ ןעֶטְּבייֵלְנעֶּב ןייז ךֶרּוד | קלאפ ןייַז ּוצ ןעֶבעֶגיִ ה"ב םאָג
 יִר ןעֶמייֵּב ראפ םיִנ טעוֶו נוא ןעֶלְסקעוֶו ראפ ינ טעוֶו טאָנ יא ףיִל
 .ְראָּבְרעֶפ עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןופ טְסייוֵו נא טקוק טאָג הֶפֹוצ , נעָּבייִא ףיוא הָרות
 רע לוג , ןַא רֶעיִרְפ ןופ ןייַז ןעֶלעוֶו סאוָו ןעֶכאַז עלא ןָא טקוק גוא ׁשעֶנעֶג
 ןעֶלאַצעֶּב רֶע טעוֶו עֶשָר םעֶד נּוא ְךאָנ תֹוקָרְצ ןייז ְךאָנ | קיד םעֶר טְלאַצעֶּב
 חיִׁשָמ מ ןעֶגיִלייַה םעֶד זְנּוא ןעקיש טעוֶו רֶע חי ייקבע ןייז ְךאָנ
 .עְּבַעְל טאָג טעוֶו עטיוט יִר פיפפ ףֶליִה ןייז וצ ןעֶפאַה סאוָו ןעֶוייֵל צ םיוא
 טְּביולעֶג ןיינ לאָז ןעֶמאָנ ןייַז ,טייֵקְמיִראַּבְרעֶר סיורנ ןייַז "םימ ןעֶבאַמ גיר

 : געֶּבייֵא זיִּב
 טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניִק רעֶד טאָנ רעֶזְנּוא םאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג הא ךּורָּכ

 ןְנּוא טאָה נוא תֹוָצִמ עניי םימ טְגיִלייֵהעֶג זְנּוא טאָה רֶע םאוו
 יב ;רֵָעעֶה יד ןעֶשאוַו ןצ םִיָדָו תֹליִטְנ רע ןעֶמאַּבעֶג

 ךורב = / 4 (ט"ע רוזחמ)
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 דומֲעַלְו םייְתַהְל רָשְפֶא יא ,םֶהֵמ רַחֶא 'םָתָמָי וא , םֶהָמ דָחֶא ַחֵתָּפִי םִאָׁׂש
 ;תוׂשֲעַל איִלפַמּו , רָׂשַּב לֵב אפור , ו הָּתַא ךּורָג : נפל

 ונשק רֶׁשֲא ,םֶלֹעָה ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב
 ;הָרֹות יִרְבִדְּב קוסעל ּונְוִצְו ,ויָתֹוְצִמְּ

 .לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףֶמֵע תֹויִפְבּו ּוניֵפְּב ףָתָרֹות ירבד תֶא ּניֵהלֲא י! אָנ בֶרֲֵעַהְו
 ,ָמָׁש יעְרֹוי ונָלְּכ , לֵאָרְׂשִי תיֵּב ל ְֶמַע יֵאָצֲאָצְו ,וניֵאָצֶאְצְו ּנְַנֲא ָיְהַנְו |

 {לֵאָרְׂשִי ומַעְל הָרֹּת .דָמַלְמַה 2 | הָּתַא ךּורְּ ;הָמׁשְל ֶתָרות יֵדְמֹולְו

 ֶּכִמ ּונָּב רַחְּב רֶׁשֲא ,םָלֹעְה ְֶלֶמ ּוניֵחלֲא יי הֶּתַא ורְּב
 ט"ע שוריפ םעונ ירמא

 ףָךּוא טאַנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג הֶּתַא ְךּורָּב 4 יס יא % רעֶּפְרעֶה רעֶצְנאַג

 רעֶד ןופ גיני רעֶד טאָנ רעֶז ןגא ןייג ןעֶלאָו םומ רעֶד נוא ףפאק

 נוא שול טימ ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶר ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה אָד רעֶד יש יֵׁשִא טְלעוֶו

 ןעֶרֶעיוא יד זא םעֶד ליומ סאָד רעבעל להיפ םֶהיִא ןיִא ןעֶפאַשעֶּב טאָה

 יָניֵא עֶרעֶדְנַא ךיוא , םיִרעְדיִג יד .ץְֶראַה םאָד , .ןעֶרעֶר עֶליֹוה לֶהיֵפ נּוא

 זא רֹובָּכַה אָמָּכ ןייד ראפ גיִסיוו נוא טְנעֶקעֶּב דוא סֶע ,םיִרָבֲא עֶטְמְניִנייוַו

 ןעֶרעוֶו טְניִפֶעיִ ןעֶלאָז טכאמ ראפ ןעֶנעֶז סאוָו םיִרָבֲא יד ןופ סְנייֵא ןעוֶו

 ְךאַּלְניִמ טיִנ טְלאוָו ןערעוו טְּפאַטְש ראַפ ןעֶלאָז עֶנעֶפא יִד ןּופ םָנייֵא רעֶדָא

 טאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ְךֹורָּ .ריד ראפ ןייֵטְשעֶּב וצ נוא ןעֶּבעֶל ּוצ ןעוֶועֶג

 ] : רעֶדְנּואוו עֶסיֹורְג טיִמ גּוא רעָּבייֵל עֶלַא טְלייֵה אָד רעֶד

 טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניִק רעֶד טאָ רעֶזְנּוא טאָנ ּוטְסיִּב טְּביולעֶג הא ָךּורַּב

 ןעֶטאַּבעֶג זנוא טאָה נוא תֹוַצְמ .ענייז טיִמ טְניִלייַהיִ זנּוא טאָה סאוָו

 ;הָרֹוּת רעֶד ןופ דייר יד ןיִא ןייז וצ קסוע |

 ןיִא הָרֹוּת ןייב ןופ דייר יִד טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ ּוד םיִז ְךאַמ נוא אנ בֶרֲעַהְו

 .לֵאָרְׂשִי רָנּוזעֶג:זיוה סאָד קְלאַפ ןייב ןּופ ליומ ןיִא נוא ליומ רעֶזְנּוא
 רעֶרְניִק םיִדְנּוק עֶרעֶזְנּוא ןוא רעֶרְניִק עֶרעֶזְנּוא נּוא ןייז ןעֶלאָז ריִמ גוא הָיְהנ

 ןייד ןעֶנְרעֶל לא ןעֶמאַנ ןייד ןעֶסיוִו ןעֶלאַז עלא ריִמ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד ןּופ

 יג ּוצ הָרֹוּת טְנעֶרעֶל אָד רעֶד טאָנ ּוטְמיִּב טְּביולעֶג ווּ המשל הָרֹוּת
 | ;לֵאָרׂשִי קְלאַּפ

 טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניֵק רעֶד טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ וטְסיִּב טְּביולעג הֶּזַא ְךּורָּב !

 זנוא טאָה נא ןעֶרייֵ עלַא ןופ ןעֶביִלְקעֶג סיוא זנוא טאָה רעֶד

 ָעּבֶענֶעג 8 4 א (ט"ע רוזחמ)
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 ןתונ ,ָ; התא ְךּורְּב :ֹותְרֹוּת תֶא ּוָל ןֵתָנְו .םיִמַעָה
 ; הָרֹוּתַה

 תֶא ּובָרָבְת הֹּכ רמאל ויָנֵּב לֵאָו ןרָהַא א רָּבד :רמאל הֶשמ לֶא יי רֵּבַדיַנ

 : םֶהָל רומא לֵאָרְׂשִי נב

 ַײ אָׂשִי .ָךנחוו ְךיֶלֲא ויִנָּפ יי רֶאָי .ךְרָמָשיו יי ְּךֶכָרְבִי
 :םולש ְךֶל םֵׂשָיְו ,ךיִלָא וינּפ

 :םָכְרְבא יָנֲאַו ,לֵארׂשִי יִנְּב לַע יִמְש תֶא ּומָשְו

 ,ןויאְרָהו ,םיִרוּכְּבַחְו הֶאָּפִה ,רועיש םֶהָל ןִאָׁש םיִרָבְד ולא

 םֵרָאָׁש םיִרָבְד ּולֶא . הרות דּומְלתְ ,םיִדָסֲח תּוליִמְגּ

 ולאו ,אָּבִה םֶלֹועְל ו5 תַמָיק ןרקהו ,הֶּזַה םֶלֹועָּב םֶהיֵתֹוריִּפ לבוא
 - ׁשֶרדְמַה תיּב תַמָּכְׁשַהְו , םיִרַָח תּוליִמְנּו ,םִאְו בָא דוּבַּכ ,ןֵה

 תֵסָנְכַהְו , םיִלֹוח רּוקיִבּו ,םיִחְרֹוא תַסָנְכַהְו ,תיִבְרַעְו תיִרֲחַׁש
 םִדָא ןיִּב םֹולָׁש תַאָבֲהַו ,הָלְפְּת ןויע ,תָמַה תֵינְלּו ,הָלַּכ

 : םלּוכ דָגְנּכ הָרֹוּת  דּומְלַתְו + ,ֹוריִבֲחַל
 ,ּהָתאָרְב הָּתַא , איה הָרֹוהְמ יִּב ָתַתָנָׁש המשנ ' יַהֹלֲא

 הרמשמ הָתַאְ :יִּב הָתַחַפְנ התא הָּתְרַצִי הָתַא
 דיִתָעָל יב הָריִזַחַהְלּו , יִנָמִמ הֶלַמְל ריִתָע הָּתַאְו ,יִּבְרִקְּב

 ו

 םעונ ירמא ט"ע שוריפ
 ןעֶמּוק ריִמ זַא , םיִּבַרָה טי ר ו טְּביֹולעֶג ךּורָּג ,הָרֹוּת ןייַז ןעֶּבעֶגעֶג

 ןעֶּונְרעֶג - לע ראג ,שרקפמ | תיֵּב ןיִא טי יע ְגעֶג םאָה אָד רע ְך םאָנ ּוטְסיִּב
 ןעֶרייֵר טּוהְּט ןעֶמ ןוא ,תֹונֹויַעַר עֶטְסּוּפ טיִמ ; הָרֹוּת יִד ןעֶּב

 רעֶד לאָז טאָג יא! ןעֶמיִה ְךיִד לאָז נּוא ןעֶשְטְנעֶּג ךיר לאָז טאָנ = ףֶכָרָבְל
 לאָז טאָג אָשְ ןעֶּבאָה ביל ךיד לאָז נוא ריִד ּוצ הֵניִכְׁש ןייז 'ןעֶטְכייל
 ;םֹולָׁש ןעֶכאַמ ריִד לאָז גוא ריִד גצ הָניִבְׁש ןייז ןעֶּבייֵה ףיוא

 יז זיִא ןעֶּבעֶנעֶג ריִמ ןיִא טְסאָה וד םאוָו הַמָשְנ יִד .טאָנ ןיימ הנ ,יהלא
 טְלאַטְׁשעֶג רֶהיֵא טעֶמְרּופעֶג טְסאָה וד ןעֶפאַשעַּב יז טְסאָה ּוד ןייֵר

 ּוד גוא .ריִמ ןיִא יז טְסְמיִה ּוד וא ןעֶזאַלְּבעֶג ןייַרַא ריִמ ןיִא יִז טְסאָה גד
 ןוא ןעֶּבְראַטְׁש ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו טייַצ ןייֵמ זַא ריִמ ןּופ ןעֶמעֶג רב יִז טְסעוֶו
 , ןייַז טעוו םיִתָמֲה תֵיַיְחִּת זַא אבל דיִתָעְל ןעֶרעֶק םּוא ריִמ ןיִא יִז טְסעוֶו
 ןוא טאָג ןיימ םאָנ ריד ְךיִא | קנאד ריִמ ןיִא זיִא הָמָׁשָנ יִד םאְוְו םייצ עֶלַא
 עֶלַא ןופ רעֶה רעֶד קרעוֶו עלא ןופ רעֶה רעֶד ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןופ טאָג

 תומשנ 9 4 א (ט"ע רווחמ) |



 תירחש תלפה 8
 5ּכ ןורֶא םיִׂשֲעַמַה לָּכ ןובר .יתובָא יִהְלאָו יהְלֶא יי ְךינָפְל יִנָא הָדומ ,יּבְרַקְּב הָמָׁשְנַהָׁש ןמז לֶּכ .אֹבָל
 ;םיִתָמ םיִרָנְפִל תומשִנ ריִזֲחַמַה ,ַי התא ךּורָּב ,תֹומָׁשְנַה
 ןתונה ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּונָהֹלֶא ןי התַא ְךורָּ

 :הָליל ןיֵבּו םֹוי יב ןיִחְבִהְל ,הָניִב יִוְבָׂשל
 אֹלָׁש ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ וניִחְלא יי הָּתַא ךורָּב

 ;יוג יִנָשִע
 אלש ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ךורָּב

 . ּןדְבָע יִנָשְע
 אלש ,םֶלועַה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורְּב

 :הֶׁשא יִנֵׂשְע
 ט"ע שוריפ = |- םעונ ירמא

 פאנג ּוטְסיִּב טְּביולעֶג ּוייָּב , תֹומָשְנ ןעֶוֶו ּוליִּפֲא ,םילשב םיִרְבִד ׁשֶרְדַמַה תיֵּב ןיִא
 רעֶדָא ,הָרָׂשִע הָנֹומְׁש עֶביֹוה יד טֶנאָו ןח רעֶד
 ןעֶמ טּוהְּט , הֶרְוּת רעֶד ןיִא טְנֶעייִל ןעֶט ןעוֶנ
 ,וְנּוא וצ יי , םיִּלַטְּב םיִרָבְד ןעֶמְטּומְׁש ךיוא
 םעְלְּ טאָה םעֶד ףווא ּביֹוא ,הָׁשּוּב רעֶד ראַפ

 יד טיט טְּביֹולעֶג ןוא ,טְמְהּורעֶג וָנּנא עֶׁשָרָה
 סעֶבְלעֶוַא טיִמ ּביֹוא , םיִׁשָרְדִמ יִּתָּב ןוא , ןעֶלְהוׁש

 יד וצ תומָשנ יד םוא טרעק אָד רעֶד
 טְפאַלְׁש ׁשְטְנעֶמ רעֶד זַא .םיִפּוג עֶטיוט

 מאָנ ןּוא , םיומ יוִו ְךייַלְג רֶע זיא
 ןייז היִרָפ עֶלַא םּוא םֶהיֵא טְרעֶק
 מְכאַמרָע יוו ְךייַלְג םאָד זיא ,הָמָׁשְנ

 :אבל דיִתָעָל םיִתָמַה תייַחְּת ףיוא טֶזייוו סאָר נוא גיִדעֶּבעֶל ייֵנ םֶהיִא
 ּומְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניק רעֶד טאָג רעֶזְנּוא טאָג ּוטְסיִּב טְּביולעֶג י הֶּתַא ךורָּב

 ףצ נא ןעֶבּורְּפ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג דְנאַטְׁשְראַפ ןאַה םעֶד טאָה אָד רעֶד
 ןופ ףיוא ןֶעייֵטְׁש ןעֶשְטְנעֶמ יד נוא טְכאַנ גוא גאָט ןעֶשיוִוְצ ןייֵטְׁשְראַפ
 טְּבּולעֶג וייִג .הֶבָרִּב יִד ןעֶמ טְכאַמ םעֶד רעֶּביִא .לוק ןייז ְךֶרּוד רעֶנעֶלעֶג רֶעייֵז
 ְןעֶפאַׁשעֶּב טיִנ ךיִמ טאָה אָד רַעְר טְלעוֶו רעֶד ןופ גיָניִק רעֶד טאָג ּומְסיִּב
 ּומאָה רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיני רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב טיל ְךּורָּ ;רייַה ןייא
 ָןּופ "ניני רעֶד טאָג ּוטְסיִּב בול ור ;טְכעֶנְקַא ןעפאשאב טיִנ ְךיֶמ

 | :הֶשֶא ןייִא ןעֶפאַׁשעֶּב טיִנ ְךיִמ טאָה אָד רעֶד טְלעֶו רעֶד
 ךורב 10 4 (מ"ע רוזחמ)



 ₪ ל = | תירחש תלפת
 +ונוצְרֶכ יִנַׁשֲעֶׁש ,םֶלועַה ְךֶלֶמ וניהלֶא יי התא ְךּורַּב סאד ןעָנאז רעבייונ

 .וםירוע חקופ ,םֶלועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲאָיהֶּתַאְדּורָּב
 שיִּבְלַמ םֶלֹועָה ְֵּלֶמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב

% 

 ;םיִמּורֲע
 ריִתַמ םֶלֹועֶה ְךֶלֶמ ּוניחלָא יי הָּתַא ְךּורְּב

 ;םיִרּוכֲא
 פףקוז םֶלועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב

 ;םיִפּופְּכ
 עקור ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ְךּורְּב

 ;םִיָמַה לע ץֶרֶאָה |
 הֶׂשֶעֶׁש ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ורב

 :יִּכְרֶצ לָּב יִל
 ןיכְמה ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב

 !רֶבָג יִרְֲצִמ
 | םעונ ירמא ט"ע שוריפ

 | עפ םעֶד ןּוהְטפָא ןעֶנעֶק ריס ןעֶלעֶו גנּוהִּפ טָּביֹלעֶג הא ְךּורָּב .ןענאו רעבי

 - שוש טנינעד עור עפיל עגיס :יִעו יַחַא = רע יג ּוטְסיִּב
 רֶהיִא זַא ןּוא ,רעֶּביִא םעֶלַא סָד  םאָקאָד רעד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיניק
 ְךעֶמּוק רהיא םֶקאָו ,ןייֵבַא לֶהּוׁש ןוא טֶמּוק  יִליוִו ןייז ְךאַנ ןעֶפאַׁשעֶּג ףימ

 ֹטְנעֶפֶע רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ גיִניִק רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג הא ףּורָּב
 ביָניֵה רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טבוע ְךּורְּב ; : עֶרְניִלְּ יִד ןופ ןעֶגיוא יד

 ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ךּורְּב ; עטיקאנ יד טְדייֵלְקאַּב אָד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ
  עֶנעֶרְנּוּבעֶג יִד ףיוא טעֶדְניִּב אָד רעֶד טו רעֶד ןּופ גיניק רעֶד טאָג
 ףיוא טְכיֵר אָד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןופ גיניק רעֶד טאָ ּוטָסיִּב טְביולעֶג ךּוָּ
 -רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיניק רעֶד טאָג ומי טְּביֹולעֶג דּייְּב ; עֶגיִדְנעֶקְוּב
 ּגטְסיִּב טְּביולעֶג ךּורָּב ; רעֶמאוו יד ףיוא דֶרֶע יִד טייֵרְּפְׁשעֶג םיוא טאָה אָד
 רעֶראַּב עֶנייֵמ עֶלַא ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה אָ רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניִק רעֶד טאָג
 יד ןָא טייֵרְּב רעֶד טְלעוֶו רעד ןּופ גיִניִק רעֶר טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג 2 : ׁשיִנעֶפ

 טורט 11 4 א (ם"ע רוזחט)
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 תירחש תלפת 0
 רזוא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב

 ;הָרּובְנִּב לֵאָרְׂשִי
 רַמֹוע ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא יי הֶּתַא ָךּורְּב

 :הָרָאְפִתְּב לֵאָרְׂשִי
 ןתונה ,םָלֹועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא יי הֶּתַא ְךּורָּב

 :חכ םעיל |
 ריבעמה ,םקועה ףָלֶמ ּוניֵהֹלֲא יו הָתַא ְךּורָּב

 :יפעפעמ הָמּונְתִו יִניֵעָמ הָניֵׁש
 * - { -+ םיִדָסֲח למיגה, ףאָנ טְׁשְרעֶה ,י"יִּפַעְפַעַמ הָמּונְתּת ףאָנ ןֵמֶא ןייק טיִנ טְנאָז ןעֶמּנ

 : "לֶאְר ןשו ֹומַעְל םיִבֹומ

 ונלינרפש ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניהל יי ְּךיִנָפְלִמ ןוצר יה
 6555 א, יאיר ירא ראי

 | ט"ע שוריפ םעונ ירמא

 יעָג יו וןעֶׁשְטְנעֶמיִר ןופ םירמ ו העלט עא
 רעֶר ןופ גיניק רעד טאָנּוטְיִב טיול = טא ב

 לֵאָרְׂשִי יד א טֶרּוג אר רעֶד טְלעוֶו ןּוא הָנּומַא טיִמ ,ת"ישה ראַפ הָלפִּת .עֶגייֵר א
 סאָד טאָג ןעקנאד רימ . הָרּובְנ טיִמ ןעֶרעוֶו טוייַלעְֶסיוא םיוִועָג רֶהיֵא טעו ,ןֹוחְטִּב

 :ןָמָא ,ם'טוג םעֶלַא טימ ױזַא טְפעֶהאַּב ְךיִז ּוצ זְנּוא טאָה רֶע יי ' לק טעֶו וא  תֹרָצ עֶלַא ןופ

 | : ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייא ּוצ ליִמְראַנ ןייֵא יו

 יד טְנייֵרְק ד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניִק רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביולעֶג דיש

 טְנייֵרְקיִנ זנוא טאַה רֶע םאָד טאָנ ריִמ ןעֶקנאד ךיוא , .טייה רנייש טיִמ לֵאָרְׂשִי

 רעֶד ןופ "נוני ק רעֶד טאָנ סיב טְּביולעֶג ּוייִב תוָצִמ ןּוא הָרֹוּת טיִמ

 זַא ןעֶד ,דיִמ זיא אָד רער םעֶד ןצ טְפאַרְק ןעֶּבעֶג טומ אָד רעד טְלעוֶו

 טאָג נוא םיִקָסֲע עניי ןּופ דיִמ רֶע זיִא פלש ְךיִז טְנייֵל ׁשְטְנעַמ רעֶד
 .ןע :רעוֶו רעֶריִלְג עֶנייַז סאָד ןעֶגְראָמ איִרַפ עֶלַא חּכ ןייז טעייַנאַּב ה"ב

 רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיניק רעֶד טאָג ּוטָסיִּב טְּביֹולעֶג ךּורּב ; טְקְראַטְׁשעֶג
 ןופ גְנּומּולְׁש נּוא ןעְניוא עֶנייֵמ ןופ ףאָלְׁש םעֶר ןעֶריִפ רעֶּביִא טְכאַמ אָד

 :ןעֶמעֶרְּב עֶנייַט

 טאָנ רעֶזנּוא טאָנ ריִד ראפ ןופ ןיליוו רעֶד ןייז לאָז סֶע נגא ויל יִהיְו

 ןיִא ןעֶנואוועֶג ןעֶכאַמ זְנּוא טְסְלאָז ּוד ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָנ נוא |
 .טְסְלאָז ּוד נּוא תֹוָצָמ עֶנייֵד יִא ןעֶטְפעֶהעֶּג זנּוא טסלאז גוא הרות ןיירע

 ונגא 12 4 א (ט"ע רווחמ)
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 תירחש תלפת

 .ךיָתֹוְצִמְּב ּונֵקִּבַרְו ְּךֶהֶרותַּב
 ןועו הָרָבֵע דיל אלו ,אֵמַה

 91 אל

 ידיל אל ּונֲאיִבְּת לֵאָו
 יִדיִל אלו ,ןֹוְסִנ יִדָיִל אלו ,

 יער םֶרֶאַמ ונקיחרהו .ערה רצו ונָּב טלשת לאו , ןויזב
 ףוכו . םיבוט םישעמבו בֹוט רֵציַּב ונְֵּבְַו , ער רֵבָחַמּו
 ְזַחְל ,םוי לָכְבּו , םֹויַח ּונֵנְתּו ,ְךָל דָּבֲעַתְׁשִהְל ּונֵרְצִי תא
 ּונְלָמְגִתְ .ונאור לָּכ יֵניֵעְבּו ,ְךיֶניֵעַּב םיִמֲחַרְלּ הלל

 םיִבֹוט םיִדְסַח לֵמֹונַה יי הָּתַא ְךּורָּב ;םיִבֹוט םיִדָס
 ;לֵאָרׂשי ומַעְל

 יִזֲעֵמ ,םוי לָכְבּו ,םויה ּונְליִצַּתְׁש , יתובא יהלאו יַחֹלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ ןוצְר יִהְי
 עֶר עַנָּפִמּו , עֶר ןכשמּו ,עֶר רֵבָחְמּו ,עֶר םֶדָאֵמ ,םיִנָּפ 'תּוזֲעַמּ ,םיִנָפ

 ,תיִרְּב ןָב אּוהְׂש ןיֵּב .הֶשִק 2 ןיִד לַעַּבִמּו ,הָׂשָק ןירמ , תיִחְׁשַמַה ןמָשִמּו
 | ?תיִרְּב ןָב וניִאָש ןיִבּ

 ,ּוניתובָא יהלאו ּוניהלא

 : םָדֹק יִמָש יֵמְׁשַמ
 יש

 ש םיִמֲחַרְו הָעּׁשִי תַרּוקְפַּב ּונָדְקֶפּו ,ְףיֶנֵפְל בוט ןֹורֵכזְּב ֹונרְָ
 קֶחֶצִי םֶהָרְבַא ,םיִנֹומְדִקַה תַבֲהַא ּוניֵהֹלֲא ַ;! ּונָל רֶכֶח

 - מ ו א"ל

 ט"ע שוריפ

 הָריֵבֲע ןייק ּוצ ןעֶמּוק ןעֶזאָל טיִנ זְנּוא
 ּוצ טיִנ גּוא טְכעֶר םּוא ןייק וצ נּוא
 דְנאַש ןייק ּוצ טיִנ גּוא גְנֹובּורְּפ ןייק
 זנוא ןיֵא לאָז עֶרֵה רָצי רעֶד נוא
 רעֶמייוֵו רעֶד גוא ןעֶגיִטְלעוֶויִג םיִנ
 וא ןעֶשְטְנעֶמ ןעֶטְכעֶלְׁש ַא ןּופ זְנּוא
 טְפעֶהאַּב נּוא רָבֵח ןעֶטְנעֶלְש ַא ןופ
 ןיִא גוא בוט רֶצֵי םעֶד ןיִא זָנּוא
 עֶרעֶזְנּוא ןייַא גייַּב וא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ
 וצ גיִנעֶמ רעֶטְנּוא ןייז ּוצ ןעֶקְנאַדעֶג
 ןעֶּבעֶג זָנּוא ט טְסְלאָז ּוד גוא ףיד ןעֶניִד
 דָמֶח גוא ןח וצ גאָט עֶלַא גוא טניה

 גוא ןעְניוא עֶגייַד ןיִא םיִמֲחַר גּוא
 ןעֶׁשְטְנעֶמ עָלַא ןּופ ןעֶגיוא יד ןיא
 טְסְלאָז ּוד ןּוא ןְהעֶז זְנּוא ןעֶלעוֶו םאוָו
 ;דאָנעֶג עֶטּוג ןעֶמְלעֶג ראפ זנּוא
 אָפ אָד רֶד טאָג ּוטְסיִּב ְּביֹולעֶג ו

 8 (ט"ע רוזחמ)

 ָלֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייז וצ דאָניִג עֶמּוג דְלעֶג
 ןעֶליוִו רעד ןייז לאָז םִע וצל יִהְי

 מאָנ ןוימ טאָנ ריד ראפ ּוצ ןופ
 גד ןעֶרעֶמְלֶע עֶנייַמ ןופ טאָג נוא
 באט עֶלַא נּוא טְנייַה ְךיִמ טְסְלאָז
 ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶבְלעֶזַא ןופ ןייז ליִצַמ
 סאָד נּוא םיִנָפ יזע ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו
 ךעגעק ן ןייַז םיִנָ זיִעָמ טיִנ לאָז יא
 ליִצַמ ְךיִמ ייז נא ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶרעֶדְנַא
 ןופ נוא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶטְבעֶלְׁשַא ןּופ

 ןיא ןופ גּוא רָבֵה ןעֶטְנעֶלְׁש ַא
 יעֶנעֶּב עֶזייֵּב ןופ גוא ןֵבָׂש ןעֶטְבעֶלְׂש
 תיִחְׁשַמֲה ןִמָׂש םעֶד ראפ נוא ׁשיִנעֶג
 ראַפ גּוא ןיִד ןעֶרעוֶוְׁש ןייֵא ןופ
 זיא רֶע ייֵס ןיִר לַעַּב ןעֶטְכעֶלְׁש ַא
 ןופ ידּוהי ןייק טיָנ רעֶדָא יִרּוהָי ןייֵא
 + ןייַז ליצמ טאָנ ףימ וטְסְלאָז ל
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 תירחש תלפת 5
 רק ּוניִבָא םֶהְרְבִאְל ָּתְעַּבְׁשִנָׁש הָעּובְׁשַה תֶאְו דָסֶמה תֶאְו תיִרְּבַ הֶא ,ְךיֶדְבֲע לֵאָרְׂשְִו

 :ףֵתָרֹותְּב בּותָּכַּכ , חַּבְזִמַה יב לַע נְּב קֶחֶצִי תֶא רקֲעָׁש הרקעה תֶאְו , הָיְרֹומַה

 םֶהָרְבַא ויָלֵא רֶמאֹיַו םָהָרְבַא תֶא הָסָנ םיִהֹלֶאָהְו הָלֵאָה םיִרָבְדַה רַחַא יִהְיַצ
 קָחְצִי תֶא ְּתְכַהָא רֶׁשֲא ריח תֶא נב תֶא אָנ חק רֶמאַֹו : ננה רֶמאֹיַ

 רמא רֶשֲא םיִרָהָה דחא לע הָלֹועְל םש והָלֲעַהְ הָיְרּומַה ץֶרָא לָא ל ל ְךֶלֶו

 תֶאְו ותא ויִרָעָנ ינש תֶא חַקָיו ורֹומֲח תֶא שובחיו רֶקוּבַּ םֶהָרְבַא ְֵּׁשִּיַו ;ףיִלֲא
 :םיִהלֶאַה 5 רַמֲא רֶׁשֲא םֹוקָמַה לא ליג םקיו הלוע יִצע עקבינ ונְּב קָחְצִי

 רֶמאַֹו :קֹוחָרָמ םוקַמַה תֶא אֵרָיַו ויָניֵע תא םֶהָרְבַא אָׂשִיַו יִׁשיִלְׁשַה םויַּב
 הּכ דַע הָכְלִנ רֵעֵנַהְו יִנֲאַו רומחה םִע הפ םֶכָל ובש ויִרָע לֶא םֶהָרְבַא
 קָחֶצָי לַע םֶׁשֵַ הָלֹועָה יִצָע תֶא םֶהָרְבַא חקִיַו :םֶכיֵלֲא הָבּוׁשנְ הָוֲחַּתְשִנְו
 קָחְצִי רֶמאַֹּו :וָרְתַי ם םֶהיֵנְׂש כליו תֶלָבָאמַה תֶאְו ׁשֵאָה תֶא "ורָיְב חקיו ונְּב
 םיִצֵעָהְו ׁשֵאָה הָנְה רֶמאֹיַו יִנָב יֵנָנִה רֶמאֹיַו יִבָא רֶמאֹיַו ויָבֲא םֶהָרְכַא לֶא
 ובלו יָנְּב הָלֹועְל הָׂשַה ול הָאְרָי םיִהֹלֲא םֶהָרְבַא רֶמאֹיַו : : הָלֹועְל הָשַה הֶיַאְז
 תֶא םֶהָרְבַא םָש ןֶבָיַו םיִהֹלֲאֲה ול רַמָא רֶׁשֲא םקָמַה לֶא ואביו : וָדְחַי םֶהיֵנְׁש
 ַחַּבְומַה לַע ותוא םֶשיו ונּב קָחְצִי תֶא דוקעיו םיִצְעַה תֶא ףורעינ חַּבְזִמֲה
 ;ונְּב תֶא טֹוחָׁשָל תֶלֶכֲאמַה תֶא חקינ ודָי תֶא םֶהָרְבַא חלשיו :םיִצֵעָל לַעַמְמ
 :יִנָנִה רֶמאֹיַנ םָהָרְבַא םֶהָרְבַא רֶמאֹיַו םִיַמָּׁשַה ןִמ 0 ְַאְלַמ ולא ארק
 יִתְעַרָי הָּתִע יִּכ הָמּואְמ 75 ׂשַעַּת לֵאְו רַעְנַה % דִי חַלָׁשִּת לֵא ראו
 םֶהָרְבַא אשיו : יִנמַמ ְריִחְי תֶא ְךֶנֶּב תֶא ָּתְבַׂשָח אלְו הָּתַא םיהלֲא אָרָי יִּב
 תֶא 'חקיו םֶהָרְבַא ךליו ויָנְרִקְּב ְךֵבְסַּנ ַחֲאָנ רַחַא לא הֵנְהְו ארי ויָניֵע תֶא
 הֶאְרי יי אּוהַה םֹוקָמַה םָׁש םֵהָרְבַא אָרְקְי : ונָּב תַחַּת הָלֹועְל ּוהלֲעַַ ליאה
 ןמ תיִנֵׁש םֶהָרבַא לֶא יי ךאלמ אָרְקִיו :הֶאָרִי ַי רַהָּב םויַה רָמָאָ רֶׁשֲא
 הֶזַה רֶבָרֲה תֶא ָתיִשָע רֶׁשֲא ןעָי כ יי םּואְנ יִתְעַבְשנ יִּב רֶמאֹיַו ;םִיָמָּׁשַה
 ףערז תֶא הָּבְרַא הָּבְרַהו ֶכָרָבָא ָךֶרֶב יב : ףֶריִהְי תֶא ףֶנֶּב תֶא ַּתְבַׂשֲח א
 ;ויָביוא רעש תֶא ףעְרַז ׁשֵרָיְו םִיַה תַפְׂש לַע רֶׁשֲא לֹוחַכְו םִיַמָׂשַה יֵבכּוכְּ
 םָהָרְבַא בֶׁשָיַו : יִלֹוקְּב ָּתְעַמָׂש רֶׁשֲא בקע ץֶרָאָה ַײונ לפ י ףעֶרַזב ּוכְרָּבְתִהְ
 ;עבָׁש רָאְבְּ םֶהָרְא בשיו עַבָש רָאָּב לֶא ָרְחַי וכלי א ויִרָעְנ לֶא
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 ודיחי ממ ויָמֲחַר תֶא ּוניִבֲא םֶהָרְבַא שבב ןמִּכ .ּוניֵתוכֲא תיִרְּב

 ניִלֲעַמ 5 תֶא וה ׂשּבְִי עת תֹוׂשֲעַל ידָּ ותוא טוחָשל הָצְרָו

 נחמה רש רַבְר ְךַה תֶא נק יי = םִיְִו תלו + הְצְרֶאַמּ יו ךֶמַעַמ

 ִתיִרְּ תֶא ףַאו בוקֲעַי יִתיִרְּב 'תֶא יִּתְרַכָזְו ,רּומָאָּכ ףֶדְבַע הָׂשֹט ידי לע

 :רָזא זֶה רֹּכְזָא םֶהָרְכַא יִתיִרְּב תֶא ףַאְו | קחי

 העשב 14 4 א (םיע רוזהמ)



 הלפתה יניד

 ראַפ טעוֶו תֹוכָרְּב יִד טיִמ עַמָׁש
 ,עַמָׁש תַאיִרְק ןמָז רעֶר ןייֵג ייֵּב

 סלע, ְךאָנ טְגאָז ןעֶמ תַעַׁשְּב א
 קּוסַּפ םעֶד 'םִדָא אָהִי

 עני נוא ןעֶמ לאָז ."לָאָרְש עמ

 :עַמָׁש תַאיִרְק ראָּפ םַעָר
 רעֶדייֵא זַא אָרֹומ טאָה ןעֶמ זַא (ב

 תֶאיִרְק ןעֶנאָז טעוֶו ןעֶמ
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 תאיר עַצְנאַנ יִד 2 מ לאָו

 טיִמ ןייַז ּוצ או ןעֶּבאָה עֶגיִז
 םֶנאָז רֶע םאוָו עַמֶׁש תַאיִדְכ רעֶר

2 
 ד +

 לַע הָדְומּו ,יולגבו רתְסְּב םִיַמָׁש אֵרָי םֶדָא אָהְי םֶלֹועְל
 ,ֹובָבְלַּב תמא רבודו ,תָמֲאָה

60 (8 
 : ;רַמאֹיְו םַּכְׁשִיְו

 וניִתוקדצ לע אל םיִנֹודֲאָה יָנֹודֲאַו , םימלועה לכ ןובר
 ְךיָמְחַר לע יִּכ ,ְךיֶנָפְל ונינונחת םיִליִּפַמ ונְחַנֲא

 םיִּבַרָה
 ,ּונֲחֹּכ המ ,ּונֲתָעּוׁשְי המ

 ,ּוניִתֹוקְרִצ | המ ,ונדסה המ נייח המ ,ונחנא המ .
 רמאנ .הַמ ,ּוניִתְרּובְנ הס

 םיִרֹוּבִנַה לָּכ אלה ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניָהְלַא וו ְךיֶנָפְל
 .ְךיִנָפְל ןִיֵאְּכ
 ,עֶדֵמ

 ,ויה אלַכ םֶש קח יֵׁשְנַאְו
 ,והת םהישעמ בור יִּכ ,לָּכ שה יִלְבּכ םיִנֹובְנּו

 יִלֵבַּכ םיִמָכחַו

 ט"ע שוריפ
 ׁשְטְנעֶמ רעֶד לאָז גיִּבייֵא יח םָלֹועְל

 רעֶגיִטְכראָפ םיִטאָג ןייא ןייז |
 הָרומ גּוא שנער ראפ א ו

 וא ןעֶצְראַה ןעֶצנאַג ןייז טיִמ ריי
 היִרְּפ עָלַא לאָז רֶע נּוא טייֵקְׁשְלאַפ

 : ןעֶנאַז םאָד

 ןיְִלעוֶו עֶלַא ןּופ רעֶה יָה יִּ ןֹוּבַר

 יעֶג לֶהיֵפ רעֶוְנּוא ןעֶגעוֶו טיִנ
 רעֶזְנּוא ןעֶפְראוַו ריִמ ןֶעּוט טייֵקיִטְכעֶר
 ןעֶנעוֶו ןופ טְרֶעיינ ריר ראפ טעֶּבעֶג
 סאוָו ןעֶד טייקְמיִראַּבְרעֶד לֶהיִפ עֶנייֵד
 ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא זיִא סאוָו ריִמ ןעֶנעֶז
 זיִא סאוָו דאָניִג רעֶזנּוא זיא םאָח

 1 \ט"ע רווחמ)

 ַחֹּכ רעֶזְנּוא זיִא סאוָו ףֶליִה רעֶזְנּוא
 ןעֶלאָז םאוָו הָרּובְג רעֶזְנּוא זיִא םאוָו
 רעֶזְנּוא טאָג ריִד ראַּפ ּוצ ןעֶנאָז ריִמ
 ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג נוא טאָג
 יוו ןעֶנעֶז םיִרֹוּבִג עלא ראו ראַפ
 ןיִׁשְטְנעֶמ יִד גוא ריִד ראפ וצ טְׁשיִנ
 זיא םֵׂש ןעֶסיֹורְגַא ןעֶּבאָה ייֵז םאוָו
 טיִנ רהאָנ ןעֶטְלאוָו ייֵז יוג ףיילג
 ןַא יונ ןעֶנעֶז םיִמָכֲח יִד גּוא ןעֶוֶועֶג
 עֶגידְנאַמְש ראפ יד וא טְפאַשְנעֶסיוִו
 עֶרֶעייֵז ןעֶד לֵכֵׂש ןָא יונ ןעֶגעֶז
 נּוא טיִנ ןעֶנעֶז םישעמ עֶטְסְנייַמ
 ראַּב טיִנ ראָנ זיִא געֶמ ּבעֶל עֶרֶעייֵז
 םאָד טהעָז ןעֶמ עֶשְטאָה גּוא ריד
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 תירחש .תלפת 6

 הָמֵהְּבַה ןמ םֶרֶאָה רַתֹוְמּו .ּךיֶנפְל לֶבָה םֶהֵיַח ימיו
 ';לֵבָה לֹּכַה יִּכ ,ןיִא

 ,ְּךֶבַהֹא םֶהֶרְבַא יֵנְּב ,ְּךֶתיִרְב יִנְּב ךמע ונחנא לֶבֶא
 ודיחי קֶחְצִי עַרֶז .הירומה רַחְּב ל ְּתְעַבְׁשִנָׁש =
 .דרוכב ָּדְִּב ֿבֹקֲעַי תדע .חְּבזמה יִּבִנ לע דֹקֲעְנָׁש
 ,ֹוּב תחמשש ָךתְחִמִׂשִמו ,ֹותֹוא ָּתְבַהָאָׁש תְבַהֶאַמש

 ;ןורשיו לֵאָרְׂשִי ומש תֶא ָתאָרְק
 ּףְחְּבְשְלּ ,ךֶל תודוהל םיִבָיַח ונְחַנֲא ְךֶכיִפְל

 חַבֶׁש תַתְלְו שרקלו ְךֵרֶבְלּו ְּךֶרָאְפְלּו
 המו ,ּונֵקָלֲח בוט המ ,ּוניֵרְׁשַא .ךֶמֶׁשִל הָיְרֹוהְ
 ,ונירשא ,ּוניִתָשּורי הפי המ ,ֹונָלְרֹוג םיִעָנ

 רקוב בֶרָע םיִביִרֲעַמּו םימיִכשמ ונחְנָאְש
 :םוי לֶכְּב םימעפ םירמואו

 :רָחֶא הָוהְי .וניחלָא הָוהְי .לַאְרְשי עמְׁש
 : דָעְו םָלֹועְל ותּוכְלַמ דובָּכ םֵׁש ְךּורְּב שחלנ

 טיע שוריפ =
 ןעֶרְנּוּנעֶג זיִא רֶע סאוָו קָחְצִי ןְהּוז  ןופ תולעמ רעֶמ טאָה טְטְנעֶמ ןייֵא
 ףָּבְרַקַא ראפ ַחָּבְוִמ םעֶד ףיוא ןעֶראוַועֶג ןעֶד טיִנ רֶהאָג זיִא םאָד הָמָהְּב ןייֵא

 ןייר בקעי ןּופ םױרַא ןעֶמּוק ריִמ טּוט ׁשְטְנעֶמ | רעֶד סאוָו .גָניְִפְלַא

 ןייד ןעֶנעוֶו ןופ םאָד ןְהּוז רעֶטְצְלֶע הֵאָנַה ןייז .ןופ טְלעוֶו רעֶד ףיוא

 בי םֶהיֵא טֶסאָה ּוד סאו טפאש ביל ;טְׁשיִנ ץֶלַא זיִא ןעֶגעוֶו

 וי סאָד דייֵרְּפ ךייר ןופ "ןוא טאַהעֶג ןיִא םעֶד טיִמ רעֶּבַא ּונְנִא לֵבֲא

 ּוטְסאָה דייֵרַפעֶג םיִא טיִמ + ְךיִז טְסאָה ריִמ םאָד םיֹורְג הָלֲעַמ רעֶזְנּוא

 םאוָו ןעֶרעֶטְלֶע ןופ רעֶדְניִק ןעֶנעֶז
 ןעוֶויִ תיִרְּב תַרֹוּכ ייז טיִמ טְסאָה וד
 םֶהָרְבַא ןעֶטְּביִלעֶג ןייד ןּופ רעֶדְניק
 ןעֶראווְשעֶג םֶהיֵא ּוצ טְסאָה ּוד סאוָו
 ןעֶנעֶז ריִמ הָיַרומ גְראַּב םעֶד ףיוא
 ןעֶגיִצְנייֵא ןייֵא ןייז ןופ רעדגיק יד

 ₪ (ט"ע רוזהמ)

 גוא לֵאָרְׂשִי ןעֶמאַנ ןיינ ןעֶפּורעֶג
 : ןּורוׁשִי

 גיִרְלּוש ריִמ ןעֶנעֶז םּורָד יי ָךָכיִפְל
 נא ןעֶּביױל נוא ןעֶקְנאַד ּוצ

 גוא .ןעֶגיִלייֵה וצ ךיד ןעֶנייִׁשאַּב ּוצ
 ןייב וצ ןעֶקְנאַד נוא ביול ןעֶּבעֶג וצ
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 65 7 תירחש תלפת
 :ְךְדאָמ לָכְבּו ףשפנ לָכְבּו ךְבְבֶל לָכְּב ךיִהֹלֲא הָוהְי תֶא ָּתְבִהָאָו

 ,ףֶבֵבָל לע םֹויַה ףוצמ יִבֹנָא רֶׁשֲא 'הָלֲאָה םיִרָבְדַה ויָהְו
 ףררב ְףֶּתְכִלִבּו ףֶהיֵבְּב ֵתְבִׂשְּב םָּב ַּתְרַּברְ ףיִנָבָל םֶּתְנַנָׁשְו
 ןיִּב תֹפָמֹטְל ּויָהְו ףֶדָי לע תֹואָק םֶּתְרַׁשְקּו :ְךמּוקְבּו ֶּבכָׁשְבּ

 ;ךיֶרָעֶׁשִבּו ףֶתיִּב תֹווְִמ לַע ּתְבַתְכו < : ךיֶניֵע
 אָרְבְָׁשִמ אוה הֶּתַא .םָלֹועָה אָרְבִנ אֹלָׁש דַע אּוה הָּתַא

 :ּוננְרְס חיִּבְגְתְו םּרְּת ךִתְעושיִבו .ּךֶמְלֹועְּב ְּךְמַׁש תֶא - שקו .ךמְׁש ישידקמ לע דמש תֶא שדק .אֶּבַה םלועל אוה הָּתַאְו .הזה םָלֹועָּב אוה הֶּתַא .םֶלֹועָה
 ;םיִּבַַּב ּךְמִׁש תֶא ׁשֶדֹקְמ ,ָי הֶּתִא ְךּורְּב

 ראבו םִיַמְׁשַּב ניקל יי אוה התא

 ,ןֹודֲחַא אה הֶתַא ןושאר
 ץִּבִכ .םביִהלא נוק

 ימְשִּו ,ץר

 יא ךיִרעְלַבמּו
 ?רֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ

 הּתַא יִּכ ,םלוע יִאָּב לֶּכ ּועְרָיְוּריִּכַי ,ץֶרֶאָה
 .ץֶרָאָ תֹוכְלְמַמ לֹכְל ְךֶרֵבְל םיִהֹלֲאָה אוה

 ט"ע שוריפ
 ןיִא םוג ראָנ יונ זָנּוא לואוו ,ןעֶמאַנ
 יונ נוא הֶזַה םָלֹועָּב קֶלַח רעֶזְנּוא
 אֵּבַה םלֹועְל לוג רעֶזְנּוא זיִא םיִז
 ָׁשּורְי .רעֶזנּוא זיִא ןייש יו נוא
 יז ןעֶרעֶרעֶפ ריִמ סאָד זָנּוא לואוו
 ןעֶגְראָמ נוא טְניִכָא ְךיִז ןעֶגיִטעֶּפְׁש נוא
 נאַט עֶלַא לְהאָמ ייוְצ ןעֶגאָז נוא

 | ;לֵאָרְׂשִ עַמְׁש
 ּוד סאוָו טאָג טמיִב ןד איה הָּתַא

 יד רעֶדייֵא אנ | ןעוֶועֶג טְסיִּב
 וד ןעֶראוַועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב זיא טְלעוֶו
 יד זַא םעֶד ְךאָנ טאָג ךיוא טָמיּב

 אה א (ט"ע רוזחמ)

 סוג 1
 כ

 וד ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאְשעֶּב זיִא טְלעוֶו
 טְכיִּב ּוד נּוא הֶזַה םָלֹועָּב טאָג טְסיִּב
 ןעֶמאַנ ןייב ניִלייֵה אָּבַה "םלועל טאָג
 ןעֶמאַנ ןייב ןעֶגיִלייֵה סאוָו יד ףיוא
 טְלעוֶו ןייד ןיִא ןעֶמאַנ ןייר גילויה נוא
 טְּבייֵהְרעֶד לאָז ףְליִה ןייד ךְרּוד גוא
 יעְנ ורב; טְפאַש ְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ןעֶרעֹוֶו
 טְגיִלייֵה אָד רעֶד טאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹול

 '; טייל פיפ ןע עֶׁשיוִוְצ ןעֶמאָנ ןייז
 םעֶד ףיוא טאָג טְסיִּב ןך אה הֵּתַא

 רֶרָע .רעֶד ףיוא נוא לַעָמיִה
 עַטְׁשְרעֶּביֹוא עֶביֹוה ץְנאַג יד ןיִא גוא

 לעטיה 4 6
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 תירחש תלפת |
 םִיַה תֶא ,ץֶרָאָה תֶאְו םימשה תֶא תיִשָע הָּתַא
 ךיִרָי השעמ לֶכְּב יִמּו ,םָּב רֶׁשֲא לָּכ תֶאְ
 המ ּךֶל רמאיש .םינותחתב וא ,םיִנֹויְלֲעָּב
 ,דָסֶח ּונָמַע השע ,םִיַמָׁשַּבָׁש ּוניֵבֶא ,הֶׂשֲעַּת
 וטל םִיַקְו ,ּוניֵלֶש אָרְקִנְׁש לודגה ףמש רּובעַּב
 םֶכְתָאאיִבָא איִהַה תֵעָּב ,בּותְּכֶׁש הֵמּוניַהֹלֲאיי
 םשל םֶכְתֶא ןֵּתֶא יִּכ ,םֶכְתֶא יִצְּבִה תַעְב
 םֶכיֵתּובְׁש תֶאיִבּושְּב-ץֶרֶאָהיִמַעלֹכְּב הָלֵהְתִלְו

 ;יי רַמָא ,םֶכיֵניֵעְל
 ,הלפתה יניד

 ןעֶנאַז טיִנ ןעֶמ לאָז תונָּבְרַה יִד א
 ,גאָמ ןיוש זיִא םַע ןעוֶו רה

 גיִרְנעייֵטְש ןעֶגאָז ייֵז ןעֶמ לאָז ךיוא
 שייט יִד טי טְסייוֵו סאוָו רעֶד (ב

 ויִּב "ְמּוקִמ והא. ופ | "
 רי לי רר.,,רעיר ,ר ריר. כר /ר-י,/ר, עא, רעוע,

 שוריפ
 טְסיִּב ּוד סאָד תָמָא זיִא םֶע לעֶמיִה
 רעֶר טְסיִּב נד גוא רעֶטְׁשְרֶע רעֶד
 םאָנ ןייק זיִא ריִד ןָא נּוא רעֶטְצעֶל

 ןעֶמעֶּג ריִמ ז% ןעֶדְנאַהְראַפ םיִנ
 ןעֶפאָה סאו יד ןייַא לעֶמאַז טאָנ ףיד
 רַעְר ןּופ ןעֶקֶע ריִּפ עָלַא ןופ ריִד ּוצ

 ןופ טייל עָלַא ןעֶואָל וייט ;טְלעוֶו
 טאָנ וד סאָד ןעֶנעֶק רעֶד טְלעוֶו רעֶד

 ןופ ְךייַרְגיִניִק יִד רעֶּביִא ןיילַא טְסיִּב !
 : ןעֶפאַׁשעֶּב טְסאָה ּוד דֶרֶע רעֶּד
 ץֶלַא גּוא םִי םעֶד רֶרֶע נוא לעָמיִה

 זיִא רעוֶו גוא זיִא םֶהיֵא ןיִא סאוָו
 ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עגייִר עלא ןעׁשיוְצ

 רעֶרָא עֶטְשְרעֶּביֹוא יד ןעָׁשיווְצ
 8 (מ"ע רווחמ)

 ןעֶגעֶרְפ רֶע ףְראַד 'םֶהיֵניֵּב ַעיִרְכ;
 רעֶר ׁשְטייֵמ יִד טְסייֵו סאוָו םעֶד
 טְנעֶראוָועֶג דֶעייֵז ְךיֹורְּב ןעֶמ ןעֶר ןופ
 ׁשְטייֵט יִד ןעֶּבאָה ּוצ ןעֶניִז ןוא ןייז

 ;םאָד טְנאָז ןעֶמ תַעַׁשְּב

 ם"ע
 רֶע סאוָו עֶטְשְרעֶטְנּוא יִד ןעֶׁשיוִוְצ
 ,ּוטְמּומ סאוָו ריִד ּוצ ןעֶגאָז ןעק
 | ןיִא זיא אָד 'רעֶד רעֶטאַּפ רעֶזנּוא
 דָסֶח נוא הָקָדְצ זנוא טיִמ ּוט לעֶמיִה
 רעֶד ןעֶמאַנ ןעֶסיֹורְג ןייב ןעֶגעוֶו ןופ
 םאוָו רעֶמּוצטְכְראַפ נּוא רעֶקְראַטְש
 ריִמ מ ןעֶפּורעֶג זנּוא ףיוא זיִא רֶע
 ייז טאָנ רעֶזְנּוא טאָג ףיר ןעֶטעָּב
 ןיִא קּוסַּפ םעֶר םייקמ ְךיִנ זָנּוא ןָא
 ְךיִא לעוֶו הָלּואְג רעֶד ןּופ טייצ רעֶד
 לעוֶו ְךיִא וא ןעֶלְמאַז ןייַא יא
 ביול נוא םֵש ןעֶטּוגַא ןעֶּבעֶג ךייַא

 טְלעוֶו רעֶד ןּופ תומּוא עלא ןעֶׁשיוִוְצ

 רֶעייֵא ןעֶרעֶק םּוא לעוו ךיִא זַא
 שינעקנַײֿפעג 2 6
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 ןיא ןעֶנּופעֶג רימ יונ יֹוזַא תֹונְּבְרִה ןופ תֹויִׁשְרַּפ יד טְּביֹולעֶג רֶעייֵז ןעֶּבאָה םיִמָכֲח י"
 יִּבַר ּוצ ןעֶנעוֶועֶג הָלַנְמ רוס םעֶד טאָה איִכְנַה ּו ּוהָיְלַא זַא טייֵמְׁש םָע ןּוא אֶרָמְנ רעד

 : הנווּכ םיֹורְג טיִמ ןעֶגאָו ּוצ 'תֹויִׁשְרַּ יִד ןעֶמ טְרעֶהעֶג םּורָד סֶחְנִּ

 ונכו תֶׁשֹחְנ רֹויִּכ ָתיִׂשָעְו :רמאל הָׁשמ לא יי רֵּבִדְיַ
 ןיִבּו רַעֹומ לֶהֹא ןיִּב ותא ָּתַתָנְו ,הָצֶהְרִל תֶׁשֹחְנ

 תא ּונָמַמ ויָנָבּו ןרהא ּוצֲחְרְו .םימ הָמָׁש ָּתִתנו,ַחַּבְִמַה
 םִיַמ ּוצָחְרִי דעומ לֶהֹא לֶא םָאֹובְּב םֶהיֵלְנַר תֶאְו םֶהיֵדְי
 ריִמְכַהְל ,תֶרֶׁשְל ַחַּנְוִמַה לֶא םֶּתְׁשִנְב וא ,ּותּומָי אלו
 הָתֹיהְו ,ּותּומָי אֹלְו םֶהיֵלְנִרְו םֶהיֵדְי וצָחְרְו ;ַײל הֶשֶא

 "7% :םתורודל ? ער ול םֶלֹוע קֶח םֶהָל
 וש תמורת תשרפ

 , דוח ר רע "הלילה לַּכ חומה לע .הָדְקֹומ לַע הלועה אוַה ו
 ,ורָשְּב לַע שַבְל דב יְֵנְכִמּו דַב ומ ןמּכה שבלו 1 : 13 דקות חָּבְזִמַה שָאְו
 לֶצֵא ומָׂשְו ַחֶּבְזִמַה לַע הָלֹועָה תֶא שָאָה לכאת רֶׁשֲא ןָׁשְּרִה תֶא םיִרָהְו
 לֶא שר 'תֶא איִצֹוהְו םיִרָחֲא םיִדָנּב שבו ויד תא טֵׁשָפּו :ַחֵּבְִמַה
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 : "ןּוצְר יִהָי, םעֶד טיִנ ןעֶמ טְגאָנ ז הֶנָׁשַה שאו םּוא

 : רּומָאָּכ ךֶדֹוכְכ יִּפִמ ףָדְבַע הָשמ יִדָי לע ָךֶתֶרֹותְּב | וניֵלָע ָּתְבַחְֶּׁש ֹומְּב ,ֹונֵדֲעַּב רֵּפְכִיָׁש ריִמָּתַה ןַּברק ףיִנפַל ביִרְקִנְ , ּוניֵמְיְּב הָרֵהְמִּכ שקמה תיֵּב הָנְביׁשְו ,ּוניֵעָּׁפ 5-5 חָּלְסִתְו , ּוניֵתֹונֹוֲע לָּכ לע ונל רֵפַכְתּו , וניתאטח כ לַע ּונָל לֹוחְמִתְו ּוניֵלָע םָחַרְּתֶׁש , ּוניֵתֹוכֲא ימלאו ּוניַהְלַא יי יֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְנ

 ּתְַמֲאְ לָארׂשי יִנְּב תֶא וצ ;רֹמאֵל השמ לֶא יי רֵּבַדְיַ
 יחוחנ חיִר ,ישאל יִמְחַל יִנָּבְרִק תֶא .םֶהיֵלֲא

4 
 "ו ו ו

 מ"ע שוריפ
 ּוצ טעֶרעֶג טאָה טאָג גּוא צ רֵּבַרְיַו רעֶדיוִו םעוֶו רֶהיֵא סאב ׁשיִנעֶקְנייֵפעֶג
 םהיִא ןצ טאָה נוא הָׂשֹמ נוא דָנאְל רֶעייֵא ןיִא .םולָשְּב ןעֶציִז
 לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק יד ןא גאָז ;טְגאָזעֶג ןעֶגוי + עֶרֶעייֵא טיִמ סאָד טעו רֶהיֵא

 ולב םאָד ןיא סאב ןבְרק ןיימ ינָבר ,טְגאָזעֶג טאָג טאָה יױזַא ןהענ
 סָאװ 9 6 א (ט"ע רוזחמ)
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 הָׁשֲאָה הֶז ,םֶהָל ָּתְרַמָאְו : ודֲעֹומְּב יל בירקהל ּורָמָשָת
 םִינְׁש ,םיִמיִמְת הָנָׁש יֵנְּב םיִׂשָבְּכ ,ַיֵל ּוביִרְקִּת רֶׁשֲא
 .רֵקֹוּבַב הֶׂשֲעַּת דָחֶא ׂשֶבָּכַה תֶא :דיִמָה הל .םויל
 תיִריִׂשֲעַו :םְִּבְרַעָה ןיֵּב הֶׂשֲעַּת ינשה ׂשֶבָּכַה תֵאְו
 תיִעיִבְר תיִתָּכ ןֶמָׁשְּב הֶלּולְּב ,הָחְנִמְל תֶלֹוס הָפיֵאָה
 חֹוחיִנ ַחיִרְל ,יַניִס רַהְּב הָיוׂשֲעָה דיִמָּת תלוע :ןיקה
 שרוקב ,דָחֶאָה ׂשֶבָּכַל ןיִהַה תיִעיִבְר ֹוּכִִנְו:ַײֵל שא
 ןיִּב הֶׂשֲעַּת יִנֵׁשה ׂשֵבָּכַה תֶאְו :ַײל רֶכֵׁש .ְךֶסֶנ ְךַכַה
 הָשֶא ,הָׂשֲעַּת ֹוּכְסִנְכּו רֶקֹוּבַה תַחְנִמְּכ ,םִיָּבְרַעָה

 ;ייֵל ַחֹוחיִנ ַחיִר
 יי י נפל הָנֹופָצ ַחֵּבְזִמַה ְךֶרָי לע ותוא טֵחָׂשְו

 : : ביִבָס ַהֵּבְזִכַה לַע ומד
 תֶא םיִנָמכַה ןֹהַא יב ּוקְרָת

 יי עילאי

 ט"ע שוריפ
 ףיוא םֶציִרְּפְׁשעֶג טאָה ןעֶמ סאוָו
 סאָר טיֹורְּב ןייַמ יטפל ַחַּבְוִמ םעֶד
 םאוָו הָמֵהְּב רעֶד ןופ קָלֶח רעֶד זיִא
 םעֶד ףיוא טְנעֶרְּב ראפ םאָה ןעֶמ
 ןייֵא ריִמ ּוצ זיִא סאָד סאוָו ַחְֵּזִמ
 ןעֶמייֵהעֶג ּבאָה ְךיִא סאָר ַחּור תַחַנ
 ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶג זיִא ןֹוצָר ןייֵמ נוא
 ןייַז ּוצ גיִרָקַמ ןעֶמיִה רֶהיִא טְלאָז
 נא םֶהָל מו :טייַצ ןייַז ןיִא ריִמ ראַּפ
 זיִא סאָד ןעֶגאָז ייֵז וצ טְסְלאָז ּוד
 ףיוא .טְלאָז רֶתיִא אָ רק רעֶר
 טאָנ ראפ ןייַז ביִרְָקִמ רֶעייֵפ םעֶד
 ןעֶכיִלְטיִא םּומ ןייִא ןָא ףאָׁש עֶגיִרְהאָי
 ;ריִמָּת ןָּבְרה ןייֵא ראפ ייוֵוְצ גאַמ
 ןיִא ןעֶמייֵרְּב ןָא ּוטְסְלאָז ףאש ןייֵא
 ןעֶשיוִוְצ ףאָׁש ןייָא נּוא היָרְּפ רעֶד
 ןופ קֶלֵח טְנְהעֶצ ַא נּוא ןעֶמְניִכָא יד
 ָחְנִמ ייַא ּוצ לֶהעֶמ ליִמעֶז סאָמַא
 לייא םעֶנעֶמיֹוטְׁשעֶג טיִמ טְשיִמעֶג

 5 (ט"ע רווהמ)

 יוו יִוזַא .רעָמָע ןייֵא ןופ לעֶמְרעֶפ ַא
 טאָה ןעָמ םאוָו הָלֹוע ןָּבְרִה רעֶר
 יס גְראַּב םעֶד ףיוא ןעוֶועֶג כירקמ
 ףיוא ןֵּבְרַה ןייֵא חור תַחַנ ןייֵא ּוצ
 ןייז נוא ופסו ; םאָנ ראַפ רֶעייַפ םעֶד
 ןייֵא ןופ לעֶטְרעֶּפ ַא ןייז לאָז גְנּוסיִנ
 ףיוא ףאש ןייֵא ּוצ ןייונ רעֶמֶע
 ַחַּבְזִמ רעֶד ויִא םאָד טֶרָא גיִלייַה ַא
 ןייונ ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ןעֶמיִנ ןעֶמ לאָז
 ףאָש עֶרעֶרְנַא יִד נוא :טאָנ ראפ
 יִר ןעֶשיִוְצ ןעֶטייֵרְּב ןָא ּוטְסְלאָז
 סאָד נוא הָחְנִמ יִד יוָנ יוזַא ןעֶטְניִבָא
 ּויִא סאָר היִרפ רעֶד ןיִא ןּופ גְנּוטיִג

 ;טאָנ ראַּפ ַחּור תַחַנֲא
 םעֶד ןעֶליוק לאָז רֶע נּוא יתיא טַחָשְו

 ןּופ טייַז ןופָ םעֶד ייַב ול

 ולב ןיי ןעֶצירְפְׁש ןעֶלאָז ןרָהַא ןּופ
 :ַחָּבְזִמ םעֶד םּורַא

 התא = | 4
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 תֶא ְךיֶנֵפְל ּוניֵתֹובֲא ּוריטקהש ,ּוניֵהֹלֲא יי אוה הָּתַא
 ,םִיק הָיָה ׁשֶרֶקַמַה תיִָּׁש ןֵמְזִּב םימסה תרוטק

 ;ְךֵתָרֹותְּב בּותָּכַּכ ְךֶאיִבְנ הָׁשֹמ דָי לע םֶתֹוא ָתיִוְצ רֶׁשֲאַּכ
 .תֶלֵחְׁשּו ,ףֶמִנ ,םיִמָס ְּךֶל חק ,הָׁשֹמ לֶא יי רמאינ

 ;הָיְהִי דַבְּב דַּב ,הֵּכִ הָנֹבְּו ,םיִמס ,הָנְּבִלֲחְו
 רוהט חָלּומְמ ,חקור הֶׂשֲעַמ חקור תרוטק ּהָתֹוא ָתיִׂשָעְ
 תּודֲעָה יִנְפִל הָנָמִמ הָּתַתְנְ קרח הָנָמִמ ּתַחָשְו :שךוק
 םישדק שָדוק ,הָמָׁש ךל דַעְוִא רֶׁשֲא ,דַעֹומ לָחאָּב
 םיִמַס תְרוטק ןֹרַהַא ויִלָע ריטקהו ,רַמֲאָנְו :םכָל היהת
 תֹולֲעַהְבּו ;הָנְריִמְקִי תורנה תֶא ֹוביִטַהְּב ,רקובּב רקוּבּב
 ריִמָּת תרוטק ,הָנָריִטקִי םִיַּבְרעֶה ןיֵּב תורגה תֶא ןרָהַא

 | ;םֶכיֵתֹורֹודְל יי יֵנְפִל
 יה םיִנָמ הָנֹומְׁשּו םיִׂשָׁשְו .תֹואָמ שלש . דַציִ תֶרֹוטְקַה םּוטִּפ ,ןָנֵּבַר ומ

 ,םוי לָכָל הָנַמ < הָמֵחַה תומָי ןיָגִמַּכ הָׁשֶמַחַו םיִשָשְו תֹואָמ שלש .ּהָב
 םיִנְכַמ םֶהָמָׁש , םיִרָתִי םיִנָמ הָׁשֹלָׁשּו ,םִיַּבְרַעָה ןיִֵּב םֵרּכּו , תיִרָתַׁשְּב םַרָּפ
 םוי בֶרֶעּב תֶׁשֶּתְבַמְל ןריזחמו , םיִרּופְּבַה םֹויְב ויָנָפָה אלָמ לֹודָנ ןֵהַּכ
 רֵׂשָע רַחֲאְו :הקרה ןִמ הקַב אֵהְּתֶש יִדָּכ הָפָי הפ ןקתושו , םיִרּופְכַה
 ,הָנֹובְלַהְו ד , הָנּבְלָתַה : ,ןֶרֹוּפְצַהְו 5 ,יִרָצַה * .ןֵה לאו ,ּהָב ּויַָה םיִנָמַּמ
 ,םֹוּכְרַכְ ּה , דר תֶלֹוּבֶׁש ו , הָעיִצְקּו ו ,רומ ח , הָנָמ םיִעְבִׁש םיִעְבָש לקשמ
 הָפּולְקְו י ,רָׂשֲע םיִנָׁש טשוקה = .הֶנֶמ רָשָע הָׂשָש , רָׂשָע הָׁשָׂש לקשמ
 ,ןיסירפק ןַײ . ןיִּבִ הָעְׂשִּת הָניִׁשְרַּכ תיִרֹוּב ',הָעְׁשִּת ןומ קו אי ,הָשלֶש
 ןירוח רַמֲח איִבָמ , ןיסירפק יי אָצָמ אל םִאְו ,אֵתָלִּת ןיִּבִקֶו אָתָלְּת ןיִאְמ
 . רָמֹוא יִלְבַּבַה ןֵתָניִּבַר :אּוהְׁש לכ ֵשִע הָלֲעַמ ,בקה עבר תימודס חַלֶמ ,קיִּתַע
 לָּבִמ תַחַא רַמֵח םִאְו .ּהָלָמִּפ שבד הָּב ןֵתָנ םִאְו , אּוהָש לָּכ ןֶרְרַיַה תַפָּכ ףַא

 ; הָחיִמ ביה ָהיֶנָמַס
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 אֵהַּתָׁש יד ורפצה תֶא וב ג תורשל יד אָב אּוה הָמָל סיר יי ,הָאנ
 ,שָרְקְמּב םִיַלְגַר יִמ ןיסינכמ ןיאָש אָלֶא ,הָל ןיִפְי םִיַלְנַר יִמ אֹלֲהַו .הָזֵע

 ;רֹובַּכַה ינָּפמ

 בַטיִה בֵּמיֵה קְדָה רַמוא .קחוש אּוהָׁשִּכ ,רַמּוא ןֶתָנ יִּבַר אָיְנַּת
 ןיִאָצַהַל ּהָמְמִּפ ,םיִמָׂשְּבַל הָפָי וקֵהָׁש יִנֵּפִמ .קֵדָה

 הרשכ 5 6 שי ע רוזחט)
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 תֶו הָדּוהְי יִּבַר רַמָא ,ּונָעָמָׁש אל ַעיִבְרָלְו ׁשיִלְׁשִל ,הָרָׁשְּכ
 ַּכִמ תַחַא רַסְח םִאְו . ןיִאָצֲחַל הֶרָשְּכ ּהָתָדָמַּכ םִא ,לֶלְּכַה

 : הָתיִמ בִיַח ָיִנָמַמ
 לָׁש הָאָב הָתֵיֵה ,הֵנָׁש םיִעְבׁשְל ווא םיְִָׁל תַחַא ,רָמֹוא אפס רַּב יֵנָּת

 לש בוטרוק 'ּהָּ ןתונ הָיָה ּולֶא , אָרְּפִק רַּב יֵנֵּת ועו .ןיִאָצַחְל םִיַריִׁש
 .שבד הָּב ןיִבְרֲעֶמ ןיִא הָמְלְו ,ּהָחיִר ינפמ רֹומֲעַּל לוכי םָדָא ןיִא ,ׁשֵבָד

 וול הֶׁשֶא ּונָכִמ וריטקת אל שבר לב רואש לָכ יב ,הָרְמָא הָרֹותַהָׂש יָנְפמ

 ַי פי ;הָלָס בֹקֲעַ יַהלֶא ּנָל בְֶׂשִמ ּונָמִע תֹואָבְצ יי פג
 תָעיִׁשֹוה יי שנ ;ְךּב חטוב םֶדָא יִרְׁשַא תֹואְבָצ =

 :ּונאְרְס םויִב ּונֵנֲעַי ְךֶלֶמֲה
 תָרּוהְי תַחְנִמ ייל הָבְרָעְו : הָלָס ינבבוסת טלפ ינר יֵנֵרְצִּת רצמ יל רתמ הָּתַא

 גד ב די

 - תֶלֹודְנ הכרעמ ,לּואָש אָּבַאְר אֶּביִלַאְו אָרָמְנַד שמ ,הָכְרֲעַמֲה רָדֵס רדסְמ הֶוָה בש
 יִנָש רּודְמִל תֶמֶרֹוּק תֶרֹוטְק לש הָינְׁש הָכָרֲעַמּ ,תָרֹוטְק לש הָיְנש הֶכָרֲעַמְל תָמְרֹוק

 יִמיִנָּפַה ַחֵּבְזִמ ןושידו ,יָמיִנְּמַה חַּכְזִמ ןושירל םֶדֹוק םיִצֵע יֵרְזִנ יִנָש רּודָסְו ,םיִצָע יִרְִנ
 םֶדֹוק ריִמָּתַה םד] ,ריִמְּתַה םרָל תֶמֶרֹוק תֹורֵנ ׁשֵמָח תַבֶּטַהְו ,תֹורֵנ ׁשֵמָח תַבְּטַהְל םֶדֹוק
 ,םיִרָבֲאְל תֶמֶרֹוק תָרֹוטְקּו ,תָרֹוטקִל תֶמְדֹיק תורג יִתש תַבָטַהְו , תֹורָנ יֵּתְׁש תֵּבָמַהְל
 ןיִכיִזְבְל ןיִפֶסּומּו , ןיִפְסּומְל ןיִכָסְנּו ,ןיִכְסְנִל ןיִּתיִבֲחו ,ןיִּתיִבֲחַל הָחְנִמּו ,הָחְנִמְל םיִרְבֵאְו

 ָהיֶלָע ריִּטְקִהְנ הָלֹועָה ָהיֶלָע ףרֶעְו ,רֵמֵאנָש ,םִיְָרַעֶה ןיֵּב לש ריִמָתְל ןיטְק ןיִביּו
 :םֶלּוּכ תֹונְְּרִקַה לָּכ םַלְׂשַה ָהיֶלָע ,םיִמָלְׁשַה יֵבְלָח

 .הנקה ןב הינוחנ יבו תלפת

 ץ"תי ג"בא ,הָרּורְצ ריִּתַּת ְףְניִמַי תַלְדִנ ַחֹכִּב אָנָא
 ך"מש ע"רק 0 . ארונ ונרהט ּונֵבְגִׂש ְמַע תנר לַּבִה

 ש"בי ך"גנ ,םֶרמָׁש תַבָבְּכ ףְרּוחָי ישרוד רֹוּבִנ אנ
 ב"תצ ר'טב = ,םֵלָמִנ ריִמָּת ל ףתקרצ םָמֲחַר םֶרֲהַמ םֶכְרַּ
 ע"נמ ב"קה . ֶתָרֲע לֵהַנ ףְבוט בֹרְּב שודק ןיסַה
 ס"ופ ל"גי .ףֵתָׁשְרִק יִרָכוז הָנּפ ףֶמַעַל האָנ ריִחָי
 ות"יצ ו"קש ..תֹומְלֲעַּת ַעֵרֹוי ּוניתקעצ עַמְׁשּו לָּבה וניִתַעוש

 :דַעַו םָלֹועְל ותּוכְלַמ רובָּכ םש ְךּורָּב

 ,םֶחֶדֹובֲעַּב םיִנֲהֹּכ תֹויְהֶלְו ,ֹודֲעֹומְּב ריִמָּתַה ןֵּבְרֶק ביִרְקַהְל ּונְמיוצ הָּתַא ,םיִמָלֹועָה ןֹוּבר
 ףטּובּו ,ׁשֶרְקִמַה תיִּב בֵרֶח ּוניֵתֹונֹוֲעַּב הֶּתִַעַו ,םֶרֶמְעַמְ לֵאָרְׂשִיְ ,םֶנָכּודְּ םִיוְלּו

 תֶּתַאְו ,ֹורָמֲעַמְּב לֵאָרְׂשִי אלו ,ֹונְכּודְּב יול 'אלו ,ֹותְדֹובֲעַּב ןֵהֹכ 85 ּונָל ןיִאְו ,דיִמָּתִה
 איש ,ּוניִתּובָא יָהְלאְו ּוניָהְלָא וו ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יי ןֵכָל ,ּוניֵתָפְׂש םיִרָּפ הָמְלַׁשִּו ָּתְרַמָּט
 ,,ּורֲעֹומְּ ריִמְּתַה ןֵּבְרִק ונֵבְרָקִה ולֵאְּכ ְךיֶנָפְל הָצּורְמּו לָבּוקְמּו בּושָח ונסו םיִׂש

  ֹתָכְלְִו ומֹוקְמִבּו
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 הָחְנִמ תֶלמ םינֹורְׂשֶע יִנָשּו םיִמיִמְּת הָנָש יִנָּב םיִׂשָבְכ יִנָש תַּבַׁשַה םויָבְּג תבשפ
 ריִמָּתַה תלוע לע ֹּתַַּׁשְּב תַּבַׁש תַלֹוע :ּכְסַנְו ןָמָשַב הָלּולּב
 הַּכְסִנְ

 ןְתָמיִחְׁש םיִׁשָדְק ישדק ,םיִחָבְז לָׁש ןְמֹוקְמ ּוהָזיֵא א
 ןְתְמיִחְׁש םיִרּוּפַּכַה םוי לָש ריִעָׂשְו רֶּפ ,ןֹופְצַּב

 היזה ןועט ןְמֶרְו ,ןֹופָצַּב תרָׁש יִלְכִּב ןֶמָד לֹוּבקְו ,ןֹופָצַּב
 הָנְּתַמ ,בֶהְזַה חַּבְוִמ לַעְו ,תֶכֹורְּפַה לַעְו ,םיִדֵּבַה ןיֵּב לע
 רוסי לע פוש הָיָה םֶדָח ירש .תֶבָּכַעְמ ןְהֵמ תחא
 :בָּבַע אל ןֵתָנ אל םִא ,ןֹוציִחַה ַחֵּבְזִמ לש יִבְרֲעַמ
 ןתטיחש ,םיִפְרְׂשִנַה םיִריֵעְׂשּו ,םיִּפְרְׂשִנַה םיִרָּפּנ
 היזה ןועט ןֶמָדְו .ןֹופְצַּב תש יִלְכִּב ןֶמֶד לֹוּבקְו ,ןֹופָצַּב
 ןֶהֵמ תַחַא הָנֶּתַמ ,בֶהוַה חַּבְוִמ לַעְו ,תֶכֹורְּפַה לַע
 לש יִבְרֲעַמ דֹוסִי לַע ףפוש הָיָה םָדֵח ירש .תֶבָּכַעְמ
 ןיפרשנ ולֲאָו ּולֵא .בַּכִע אל ןֵתָנ אל םִא ,ןוציחה ַחַּבְִמ
 תאטח ןָח ּולֵא ,דיִחְיַהְו רֹוּבִּצַה תאטחג ;ןֶׁשְרַה תיִבָּב
 ןְתָמיִחְׁש ,תֹודֲעֹומ לָשְו ,םיִׁשָדֲח יִׁשאָר יִריִשְׂש ,רּוּבִּצַה
 ןועמ ןמדו ,ןופְצַּב תרש יִלְכְּב ןִמָד לובקו ,ןֹופצַּב
 ׁשֶבַּכַב הָלֵע ,דֵציֵּכ .תונרס עַּבְרַא לע תֹונָּתַמ עַּבְרַא
 תיִחְרְזִמ ,תיִחְרְזִמ תיִמֹורְד ןרקל ול אָבּו ,בָבּוסל הָנּפּו
 יריש ,תיִמֹורְד תיִבְרֲעַמ ,,תיִבָרֲעַמ תיִנופּצ ,תיִנֹופְצ
 ןִמ םיִנָפל ןיִלְכַאָנְו ,יִמֹורְד דוסי לע ףפוש הָיָה םֶדֵח
 הללו םֹויִל ,לֶכֲאַמ לֶכְּב ,הָנּוהְכ יִרְכֹוְל .םיִעָלְקַה

 ;תֹוצַה דַע
 ּהָמְר לּובקו ,ןֹופְצַּב ּהָתָמיִחְׁש ,םיִׁשָרְק שדוק הָלֹועְהד

 תונתמ יֵתְׁש ןּועָט ּהָמָדְו ,ןֹופְצַּב תֶרֶׁש יֵלְכִּב
 ;םיִׁשֲאָל ליִלָכְו .חּותנו טשפה הָנּועְמּו ,עַּבְרַא ןֵהָׁש
 םֵׁשֲא ,תֹומְׁשֲא ןח ּולֵא .תֹומָׁשֲאַו רּוּבִצ יֵמְלַׁש יֵהְבִז ה

 ,הָפּורֲח הָחְּפְׁש םֵׁשֲא ,תֹוליִעֵמ םשֶא ,תוליזמ
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 ,ןֹופָצַּב ןָתָמיִחְׁש .ּלָּת םֶׁשֶא ,עֶרֹוצָמ םֵׁשֲא ,ריִזָנ םֵׁשֲא
 תֹונָּתַמ יִּתְׁש ןועט ןֶמָרְו ,ןֹופְּצַּב תרש יֵּלְכִּב ןִמָד לובקו
 ,הָנּוהְכ ורכזל םיִעְלקַה ןמ םיִנפָל ןיִלְכֲאָנְו ,עַּבְרַא הש

 ;תֹוצֲח דע הָליֵלְו םויל ,לֶכֲאַמ לָכְּב

 ןְתָטיִחְׁש ,םילק םישְדק ,ריִזָנ ליִאְו הְךותהו
 יֵתְׁש ןּועְט ןֶמֶרְו ,הָרֶזַעְּב םוקִמ לֶכְּב

 לָכְל ,ריִעָה לֶכּב ןיִלְכֲאָנְו , עַּבְרַא ןַהָש תֹונָּתַמ
 ;תֹוצֲח רַע הָלְיַלְו םֹויִל ,לֶכֲאַמ לֶכְּב ,םֶדָא
 םֶרּומַהָׁש אָלֶא ,םֶהְב אֵצֹויַּכ םֶהֵמ םךומה
 ;םֶהיֵדְבַעְלּו םֶהיֵנְבִלְו םֶהיֵׁשְנִל םיִנֲהֹּכַל לֶכֲאָנ
 ,הָרָזִעְּב םוקִמ לֶכְּב ןְתֶמיִחְׁש ,םילק םיִׁשָדְק םיִמָלְׁש ז

 ןיִלָכֲאַנְו עַּבְרַא ןהש תונתמ יִמש ןועט ןמדו |
 ּהָליֵלְו םיִמָי ינשל ,לֵכֲאמ לֶכֵּב ,םֶדָא לֶכָל ,ריִעָה לֶכָּב !

 לֶכֲאַנ םֶרּומַהָׁש אָלֲא םֶהָב אצויכ םהמ םֶרּומַה + דַחֶא |
 0 ;םֶהיֵדְבַעְלּ םֶהיֵגְבִלְ םֶהיֵׁשְנִל םיִנֲהּכַל

 םילק םיִׁשָרָק ,חַמָּפַהְו רֵׂשֲעַמַהְו רֹוכְּבִה
 ןמדו ,הָרָזֲעָּב םוקמ לֶכְּב ןתטיחש

 ,רוסיה דֶגְנִּכ ןּפיָש רֶבְלְבּו ,תֶחֶא הָנּתִמ ןועט
 ,םיִנֲהֹּכִל לֶבֲאָנ רֹוכְּבַה ,ןֶתָליִבֲאַב הֶנש
 לֶכְּב ,ריִעָה לֶכְּב ןיִלכֲאָנְו ,םָדֶא לכל רשעמהו
 וניִא חַסָּפַה .רֶחֶא הָליֵלְו םיִמָי ינשל ,לֶכָאמ
 ,תֹוצֲח רַע אָלֶא לֶכָאְנוניֵאְו ,הָליֵּלַב אָלֶא לֶכֲאְנ
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 הָרֹוּתַה תודמ הרָשָע שלשְּב ,רֵמֹוא לאֵעָמְׁשִי יִּבַר
 .הוש הָרְזְנַמּו ב ,רָמֹוחְו לקמ א ;ןֵהָּב תֶׁשָרְדִנ

 ,םיִבּותְכ ינשמ בָא ןינְּבִמּ ,דָחָא בּותָּכִמ בָא ןיָנְּבִמ ג
 יא ,לֶלְכּו טֶרָפֹ ללְּכו לֶלֵכּו טֶרְּפִמּוה , טרפו לְלַּכַמ ד
 ,טרפל ףירצ אּוהש לַלָּבִמ ו .,טֶרּפַה ןיִעַּכ אַלֶא ןֶד .הָּתַא
 ללכָּב הָיְהָׁש רֶבָד כ ה ,לֶלְכָל ךירצ אוהש םֶרָּפִמּו
 אלא ,אֵצָי ימצע לע רמלל 'אל ,דמלל לֶלַּכַה ןִמ אֵצֵיו
 ,לֶלָבּב היִהָש רֶבָד לָּכט .אָצָי ולוכ לֵלְּכַה לע דֵמַלְל
 אלו לסהל אצי | ונע אּוהָׁש רֶחֶא ןַעֹומ ןועטל אֵצָיְ
 ןעומ ןי ונטל אי לֶלֶבָּב הָיְהֶׁש -ֵבָד לֵּכי , ריִמְחַהָל
 רֶבָד : אי ,ריִמְחַהְלּ לקהל אצו | ונָיְנֲעְכ אלש רחא
 5וכי הָּתַא יא ,ׁשֶדְחֶה רבדב ןודל אֵצו לֶלִכַּב הָיֵהָׁש
 .,ׁשּורָפְּב ולְלְכִל בּותַּכַה ונריזחיש דע , "לְלִבְל וריִזִַהְל
 ינש ןכו גי ,ופוסמ רמלה רֵבָדְו ,ֹוניָנֲעַמ רמלה רֶבָד גי
 בּותָּכַה אֹבָיָׁש דַע ,הֶז תא הִז םיִׁשיִחְּכַמַה םיִבּותַכ

 ;םֶהיֵניֵּב ַעיִרְכִיְו יִׁשיִלְׁשִה
 הָרֵהְמִּב ׁשֶדְקִמַה תיֵּב הָנבַַש , וניתוכא יהלאו ניחא יי ףיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְל

 םיִנָׁשְכּו םלוע יֵמיִּכ הָאְרִיְ ךֶרֶכֲעַנ םָשְו : ְךֶתָרֹותְּב ונְקִלִח ןַתְו , ּוניֵמָיְב
 : תויָנֹומְרַק םיִנָׂשְכּו םלוע יִמיִּ םילָשּוריו הָרּוהְי תַחְנִמ - הָבְרֶעָו : תוינומדק
 . ןנברד שירק

 .ּהיָתֹוכְלַמ ְךיִלְמַיְו היִתּועְרכ אָרְב יד אָמְלֲעְּב .אָּבַב ּהיִמְׁש שדקמיו לֵדגְתִי
 ּורְמִאְו בירק ןמֶזִבּו אָלְנֲעַּ סֵאָרְׂשִי תיֵּב לכד ייחבו ןוכיֵמֹויְבּו | וכי

 תַּבְַׂשִיְ רבתי . ,אֵיַמְלֲע יִמלַעְלּ םָלָעְל ְךרָבְמ אֵּבַר מש אָהְי .ןֵמָא
 ְךיִרְּב . ,אָׂשָדּוקְד ! מש לֶלַהְתִיְו הָלֲעְתִיְו רָדֵהְתִיְ ָׂשַנְִיְו םַמֹורְתִיְו אָפ
 - ןרימַאב אָתָמָחִנְו אָתָחְּגֶשִּת .אָתָריִׁשְו אָתְבְרִּ לָּכְמ אָליִעלּ אָליֵעְל 'אוה

 ;ןֵמָא ּררַמָאְו אָמְלָעְּב
 לַעְו ,ןווהיִרְיְמְלַת יִרָיִמְלִּמ לָּכ לעו ןֹוהידְיְמְלִּת לַעְו .ןָנָּבִר לעו לֵאָרְׂשִי לַע

 אָהְי .רֵתֲאַו רַתֲא לֶכְב יִרְו ןידה אָרְתַאְּב יד אָתיִיְרואְּב ןיִקְסֶעֶד ןאָמ לַּכ
 יחיו אָנֹוזְמּו יכיִרַא ייַחְו ימחרנ , אךסחו אנה אָּבַר אָמָלְׁש ןֹוכְלּ ןותל

 :ןַמָא ּורְמֶאְו אָעְרַאְו אימשבד ןוהּובָא םֶדָק ןִמ אָנקְרּופּ
 אהי 9 6 א (םיע רוח
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 {ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניִלֲע םיִבֹוט םיִיַחְו אָיִמְש ןִמ אָּבַר אָמָלְׂש אֵהָי

 לֵאְָׂשִי לכ לַעְ ּניִלֲע םולש הֶׂשֲעַי ויָמֲחַרְב אוה ויָמֹורְמִּב םולָש הָׂשוע
 ;ןֵמָא ּורְמֶאְו

 ,חרמזד יקוספ יניד
 ודוה ןופ טְסייֵה הָרְמְזְד יִקּוסַּפ (א

 ; ריִׁשָי זָא ְךאָנ זיּב |
 ּוצ ןעֶמ טְכיֹורַּב הָרָמִָד יִקּוסַּפ (ב

 רעֶרעֶי םאָצְנְנאַל ןעֶגאָז
 ;טְראוָו

 ןיִא ןעֶמ טְמעֶנ רַמָאָׁש ךּורַּ ייַּב (1
 תיִציִצ ייוֵוְצ ןייֵרַא דְנאַה יִד

 טשיק "תֹוחַּבׂשִּתַּ לֶלּוהְמ ייַּב ןיִא
 : תיִציִצ יִד ןעמ

 ךֶדָ" תֶא" ַחֵתֹוּפ" קּוסָּפ םעֶד ייַּב (ר
 ּוצ ןעֶניִז ןיִא ןעֶמ טְבֹורָּב

 .רעֶטְרעוֶו יִד ןּופ ׁשְטייֵט יִד ןעֶּבאָה
 ןּופ ּבייֵהְנֶא יִד ןייַז ּוצ ןוָוַכְמ ןּוא

 עֶרְנֶע ןוא י"אפ ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶניִ

 +ף'תח ןעֶנעֶז רעֶטְרעֶו עשר ןופ |
 א ְךאָנ ויִּב רוד ְךֶרֶבֵיַו ןופ (ה

 ןעֶנאָז וצ ןעֶמ טְכֹורְּב ריִשי
 ;גיִרְנֶייִמְׁש

 ַּבַּתְׁשִי ייַּב םיִחָבְׂש ןְהעֶצייֵרְר יד 0
 תּוכְלַמּו ויִּב הָחְבְׁשִי ריִש ןּופ

 : ןעֶנאָז םיִמא ןייֵא ןיִא ןעֶמ לאָו
 ןייז ןיִּתְׁשִַמ טֶכֹורְּב סֶע רהעוו /

 ,הֶרָמְזְד יִקּוסִּפ ןיִטיִמ ןיִא
 רֶהאַנ דְנעֶה יד ןעָשאונ ףיז רֶע לאָז
 טיִנ רֶע לאָז רַצָי רָשא הָבָרּב יד

 ְךאָנ טְשְרעֶה רֶהאָנ ,דְלאַּב ןעֶגאָו

 ירד ןעֶנאָז רֶע לאָז ןעֶנעוֶואַד םעֶד

 :רֵָי רׁשֲא הָָרְ
 טי לע ישי

 ,יָנָתיִלְד יִּכ יי ְךְמַמֹורֲא ;דֵוָדְל תִיַּבַה תַּכְנִח ריש רֹומְזִמ
 ְךיֶלֵא יִּתְעַוְׁש ,יָהלֲא יי :יִל יביא ְתְחַמָׂש אלו =

 ידְרִיִמ יִנֵתיֵיֵח ,יִׁשְפַנ לואש ןמ ָתיִלֲעָה יי :ינֲאָפרִּתַ
 ער יִּכ :ושְדק רֶכְוָל ּודֹוהְו ,ויָדיִסָח ייל ּורְמַז :רוב

 הם" ע שוריפ
 טאָג ןעֶּביֹול ףיד ּוהְט יִא תפנמ ריש רֹומְזִמ

 ןעֶּביֹוהְרעֶד ףימ טְסאָה ּוד סאָד
 דְנייַפ עֶגייֵמ טיירְפְרעֶר טיִנ טְסאָה ןּוא
 ןֶיִרְׁשעֶג ריִר וצ ּבאָה ְךיִא טאָנ נו ,ריִמ ףיֹוא
 ףייא טְסאָה ּוד טְלייֵהעֶג ףימ טְסאָה ןּוא
 ןופ ׁשֶּפֶנ ןיימ םֶנֵהיֵג םעֶד ןופ טְכאַרְּבעֶג
 טְגְניִז ומ ,ּבּורְנ ןיִא ןעֶרעֶריִג סאוָו יד

 א (ט"ע רוזהמ)

 ךייז וצ טְּביֹול נּוא עֶמּורְפ עֶנייֵז טאָנ ּוצ
 זיא קיִלְּב ןעֶגיֹוא ןייֵא יונ יִּכ .טייֵקעֶלייֵה
 ּשיוֵועֶּב ׁשְטְנעֶה רעֶר זַא רעֶּבֶא זָגֹורְּב טאָנ
 ְןעוֶו ןעֶּבעֶל גנאל רעֶריוִו זיא םֶהיֵא טְגיִל
 רעֶד רעֶּביִא טְגיִטְכעֶג טְכאנ רעֶד ףיֹוא
 םיִׂשֲעַמ עֶנייַג ףיֹוא . ןייוֵועֶג טימ ׁשְטְנעֶמ
 ֿבְנאַנעֶג | יא ןיֹוׁש זיא היִרְפְרעָד ןיא םיִעָר
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 :הָנְר רקוומלו ,יֵכָּב ןיִלָי בֵרֶעָּב ,ֹונֹוצְרַּב םייַח ,ופאְּב
 ָךְֹוצְרִּב יי :םלועְל םֹומָא לב .יולשב יִּתְרַמָא יִנֲאַו
 ְךיֶלֵא :לָחְבִנ יִתיִיָח ּךיֶנָפ ָּתְרַּתְסִה .זוע יִרְרַהְל ּתְרַמַעַה
 יתדרב ,יִמדְּב עצב המ :ןנחתש יָנֹדֲא לֶאְו אֵרקֲא יי
 יִגָנְחְו ַי עַמָׁש :ךָּתִמֲא דיִגיִה ,רֶפֶע דיי תחש לא

 6 תְחַּתִּפ ,יִל לֹוחְמִל יִדָפְסִמ ְּתְכַפָה :יִל רזוע הָיָה
 ,םודָי אל דֹובָכ רמת עמל ;הָחְמִׂש נאו

 :ךרוא בלועל יהלא =
 . םותי שידק

 < חיִתוכלמ ְךיֶלְמַיְו ּהיֵתּועְרִכ אָרְב יִד אָמְלָעְּב ,אָּבַר ּהיִמְׂש ׁשֵדֹקְתִיְו לדת
 בירק ןֵמָזִבּו אֵלְנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיּב לכד ייַחְב ןּוביִמויִבּ ןוכייַחְּ

 בש ְךֵרָּבְתִי .,אָיַמְלָע יִמְלָעְלּ םלֲעְל ְךֵרָכְט אֵּבַר ּהיָמְׁש אָהָי ,ןֵמָא ּורְמִאְו
 אוה ךיֶרּב ,אָׂשָדּוקִד ו 'הימש לֶלַהְִיְו הָלֵעְִיו רֶדֵהְיְ אָׂשָנְתִיַו םַמּורְתִיְ רַאַּפְִיו
 אָמְלָעְּב ןֶריֵמֲאַד אֵתָמָחְנְו אָתָחְּבׁשּּת אָתָריִׁשְ אָתָבְרִּב לַּכִמ אָלֲעְלּ אָליֵעְל

 : ןֵמָא ורְמֶאְ
 ;ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םִייַחְו אימש ןִמ אָּבַר אָמָלֶׁש אָהָי <

 3 ןִמָא ּורְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לֵּב לו וניִלֲע םֹולָׁש הֶׂשֲעי אוה ןיִמּורְמִּב םולָש הָׂשֹע

 ,רמאֹׁש ורב יניד
 הָנֹומְׁש ְךאָנ ויִּב רמְצָש ףּורְּב ןופ (אי

 ןעֶדעֶר סיֹוא טיִנ ןעֶמ ראָמ הֵרְׂשֲע
 ;ׁשֶרֹוקַה ןֹוׁשָל ףיֹוא ליפא

 םעֶנייֵא ןופ הָכָרְּבַא טְרעֶה ןעֶמ זָא (בנ

 ןמז לכ ןמָא ןעֶנאָז ְךאָנ ןעֶמ געָמ
 ןעָמ זַא ףיוא ,רוא רֵצֹוי ראַפ טְלאַה ןעֶמ
 ירא," א,

 עטש תַאיִרְק ןעֶנאָז רּוּביִצ סאָד טְרעֶה
 מש קּיסּפ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ףיוא ןעֶמ טְגאָז

 :דָחֶא ויִּב סֵאָרְׂשִי
 רעֶדָא הָׁשּודְק שידק טְרעֶה ןעֶמ ןַא ₪

 { ןעֶנאָז ףאָנ יאְרונְּב ןעֶמ געֶמ ּובְרְּב
 ּטיִנ ןעֶמ ראָט ֹומְׁש ךּורְבּו אּוה ָךּורָּב (ר)

 היפ ערי" "4

 ט"ע שוריפ
 לָחֹומ םֶהיֵא טאָה אּוה ךורְּב טאָג סאוָו
 טְכאַרְמעֶג ריִמ ּבאָה ףיא ןוא יִנָאנ ,ןעוֶועֶג
 לעוֶו ךיִא הֶוְלַׁשְּב ןעֶזעוֶועֶג ןיִּב ףיִא זַא
 ,גיִּבייֵא ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְציִלְנעֶג טיִנ ןיוש

 טיִמ ןעֶזעֶועֶג זיִא סאָד טאָנ ּוד רעֶּבָא
 טְלעֶטְׁשעֶנ ףיֹוא ְךיִמ ּוטְסאָה ןעֶליוִו ןייד
 הָלּודְנ ןעֶּבעֶגעֶג ריִמ טְסאָה ּוד םאו)
 ראַפ ןעֶמְלאַהעֶּב ףיר טְסאָה ּוד יונ הֶוֲאַרָהְו
 .ןעֶקאָרְׁשְרעֶד דְלאַּנ ןיִראוָו ְךיִא ןיִּב רימ
 ןוא ןעֶפּור ךיִא ּוהָמ טאָנ ריר וצ יא
 ןיא ןעֶגיוִועֶג ּוטְסעוֶו סאוָו הָמ .ןעֶטעֶּב

 6 א (ט"ע רוזחמ)

 ךיא ןעֶרעֶדיִנ לעוֶו ףיא ןעוֶו טּולְּכ ןיימ
 ןעֶר ןעֶלעוֶו רש דיה ,םֶנֵהיֵג ןּופ ּבּורְג
 רֶרָע רעֶד ןיִא ןֶעייֵג סאו יִד ןעֶּביֹול ךיד
 רעֶה עַמְׁש ,טייֵהְראוָו ןייד ןעֶגאָז רֶע טעוֶו
 ףיִמ ייֵז ְףיִמ גיִלעֶזְטייֵל ןוא טאָג וצ ְףיִמ
 באָלְק ןייט טְסְרעֶקְרעֶּפ ּוד ָפְנַּפָה , רעֶפְלעֶה ַא
 ּמְרּוגעֶג ןָא ךיִמ טְסאָה ןוא ץֶנאַמ ןייֵא ּוצ
 ְךעֶּביֹול רימ ןעֶגעוֶו ןופ ןעמָל .הָחְמִׂש טיִמ
 עֶכיִלְרעֶה יד עֶלַא גְנאַזעֶג םיִמ ךיד
 ְןייַמ טאָג ןעֶגייוַוְׁש טיִנ ןעֶלעוֶו ןּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ
 3 ןעָכיול ךיִר ףיא לעְונ גיִּבייֵא ףיוא ראָג טאָג

 ךורב 11



 רמאש ְךּורב יניד 6
 ָהיֹוא ,ןעֶסאַלעֶג ןעְנוואב לאָז ןעֶמ ₪ | ןופ ּונייַה ,ןֶהָא רַמָאְׁש ףיּיָב ןּופ ןעֶגאָז
 יד ןעֶּבאָה ןעֶניִו ןיא ןעֶמ לאָז ְךּורָּב ןּופ יה הֶּתַא ךּורָּב טְנאָז ןעֶמ ןעוֶו ןאצ

 תֶא ַחֵתֹוּפ קּוסָּפ םעֶד ייַּב םֵרָפְּב ,ׁשְטייֵט | :רַמָאָׁש
 ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיא יִאְדוְּב ןעֶמ זּומ ךֶדֵי < ךֶרֶבֵיְו ,הָרֹותָל רֹומְזֶמ ,רַמָאָׁש ְךּורַּב (הע

 םעֶד ןעֶמ וומ טיִנ זַא ןעֶד ,ׁשְטייֵט יד ףְראַד , חַּבַּתְׁשִי ,רישי זָא ,רִוָד
 :הָנוְוַּב טיִמ ןעֶגאָז לְהאָמַא ְףאָנ קּוסָּפ ? :גיִרְנֶעייֵטְׁש ןעֶנאֶז ץְלַא ןעֶמ

 ; הי 4534: טיי

 אוה ָהיִרָּג אשרוק רוחי םֵׁשְל יָאְרֹוּב תֶא ַחֵּבַׂשְלּו לַלַהְלּו תֹודֹוהְל יִּפ תֶא ןֵמַזְמ יִניֵרֲהִ
 :לֵאָרְׂשִי כ םֶשְּב 'םֶלֵעַנְו ריִמָט אּוהַה ירי לע היִּתְניִבְשּו

 ךּורְּב אוה ְךּורְּב ,םֶלֹועָה הָיָהְו רֵמָאָׁש ְךּורָּב
 ,הָׂשֹועְו רָמֹוא ְךּורָּב ,תיִׁשאֵרְב הֶׂשֹוע

 ,ץֶרָאָה לע םִחְרְמ ְךּורְּב ,םיִיַקְמּו רֵזֹוגְךּורָּב
 רכש םִַלַׁשְמ ְךּורְּב ,תֹויְרְּבַה לע םָחַרְמ ךּורָּב
 ָךּורָּב ,חַצָנָל םִיַקְו רעֶל יח ְךּורְּב ,ויָאֵריִל בוט
 יי הָּתַא ְךּורָּב ,ֹומָׁש ְךּורָּב ,ליִצַמּו הָרֹּפ
 ,ןְמֲחרָה בָאָה לֵאָה ,םֶלֹועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהלֲא
 ןושלּב רָאֹופְמּו חָּבׁשִמ ,ומע הָפְּב לָלְהֶמִה

 ט"ע .שוריפ רסומ תחכות
 םאוָו רעֶד זיא טְּביֹוליִג רפטש ְךּורָּב וצ ךאָנ ןעמיהינ ןיינ טְכֹורְּב ןעֶמ לייוַועֶּב

 עֶר זיא טְגאָדיִג טאָה סאוָו הָכְרְּב רעֶרעֶו ףאָנ ןֵמָא ןעֶגאָז
 עֶלעֶטְׁש אר ריִמ ןעלעונ . טְגאָז ןזמ רעֶד;

 עָטְשְרֶע : ְהאָטיִג טאָה סאוו רעֶר זיִא סאָט ךֶלֶמ א ןעֶנעֶג זִא אָונאַפְש דְנאַל ןיש
 זיִא טְּביֹוליִג טְלעֶו רעד ףיוא ןעֶכאַז ןעֶּבייַרְמ םיֹורַא לְהאְמ לֶהיִּפ טְלאָועֶג טאָה

 םּוהְמ גּוא ְךאַז ןייֵא טְנאָז םאוָו רעֶד ד א טריק ראג + דְנאַל ןייז ןופ עד |
 םָע טְלאַה רֶע ןוא ְךאַז ייֵא רָזוג זיִא סאוָו רעֶד זיִא טְּביֹוליִג דְלאַּב סָע
 יִר רעֶּביִא נוא דְנאַל םעֶד רעֶּביִא ְךיִז טְמיִראַּבְרעֶד סאוָו רעֶד זיִא טְּביוליִג
 סאוָו יִד ּוצ ןול ןעֶמּוג ןייֵא טְלאָצאַּב סאוָו רעֶד זיא טְּביִוליִג ׁשיִנעֶפעֶׁשאַּב
 םֶרֶעיוד נּוא גיִּבייֵא טְּבעֶל םאוָו רעָר זיִא טְּביֹוליִג םֶהיִא ראַּפ ְךיִז ןעֶטְכְראַפ
 זיִא טְּביוליִג ליִצַמ זיִא נוא ןעֶנייֵלְסיֹוא טּוהָט סאוָו רעֶד זיִא טְּביוליִג ניִּבייֵא:
 רעֶד טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיִניִק טאָנ רעֶזְנּוא םאָג ּוטְסיִּב טְּביוליִג ןעֶמאָנ ןייַז
 קְלאָפ ןייז ןּופ לוט ןיִא טְּביֹולעֶג זיִא סאו רעֶד רעֶמאַפ רעֶניִצְרעֶהְמיִראַּב

 גוא 12 :3 א (ט"ע רווחמ)
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 ְךֶלֶלַהְנ ,ְּךֶרֶבֵע דוד יִריִשְבּו ,ויָדְבַעַו ויָדיִסֲח
 ךֶלֶרְגְנּו ,תֹוריִמְזִבּו תֹוחָבְׁשִּב ּוניֵהֹלֲא יי
 ףמש ריִּכְזַנְו ְּךֶכיִלְמַנְו ךֶרָאְפְנּו  ךֶחַּכַׁשִנ
 ְךֶלֶמ ,םיִמָלֹועָה יִח דיִחָי ,ּוניֵהֹלֲא ּונָּכְלַמ
 ְךּורָּב .לֹודְנַה ומש רע יִרָע רָאופְמּו חָּכֶׁשְמ

 ;תֹוחְבְׁשִּתַּב לֶלַהִמ ְךֶלֶמ ,ַי הָּתַא
 וריש :ויָתֹוליִלֲע םיִמַעב ּועיִדֹוה ,ֹומְׁשַב ּואְרַכ ייל ודוה

 םׂשּב ּולְלַהְתַה :ויָתֹואְלפִנ לֶכְּ ּוחיִׂש ,ול ּורְמַז ,ול
 וׁשְקַּב ,ֹזֶעְו יי ושרד :י ישקבמ בל חמשי ,ושדק
 יש ויְתָפֹומ ,הֶׂשָע רֶׁשֲא ויָתֹואְלפָנ ּורְכְז :דיִמָּתויָנַפ
 ד אוה :ויָריִחְּב בלעי יֵנְּב ודְבַע לֵאָרְׂשִי ערֶז ?והיפ
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 טיע שוריפ
 עֶנייַז ןופ ְךאַרּפְש ןייֵא טְנייֵׁשעֶּב נּוא
 גּוא דוד ישי ,טְכעֶנְק עניי ּוא עֶמּורפ
 רַוָד טְכעֶנְק ןייד ןּופ ןעֶגְנאַזעֶג יִד טיִמ
 טאָג ןעֶּביול ךיד ןיִלעוֶו ריִמ ְךֶלֶמה

 רסומ תחכות
 רָעייֵו בָרַא טְנהאווענ טאָה טאָטְׁש טְנעֶדעֶועֶר
 ןח טאַהעֶג טאָה רֶע . רעֶכייב ₪ נּוא רעֶמיִרְּפַא
 רעד ןעוֶו םויצ רעֶדעֶי ּגוצ נוא . ְךֶלֶמ םעֶד ייֵּב
 ןעֶדּוי יד ןעֶּבייֵרְט םיֹורַא טְלאוָועֶג טאָה ְךֶלֵמ

 דְלאַּב רֶע טאָה ְךֶלֶמ םּוצ בֶר רעֶד ןעֶמּוקעֶג זיא

 ריִמ גְנאַזעֶג טיִמ נּוא גְנּוּביֹול טיִמ
 .ןעֶּביול נּוא ןעֶכאַמ םיֹורְג ְךיִד ןעֶלעוֶו
 דנא ףיוא ןעֶניִניִק ףיד ןעֶכאַמ ןעֶלעוֶו ריִמ ןּוא ןעֶנ ןייֵשעֶּב נא ורע
 ראפ ןעֶנעֶק רעֶד ףיד ןיִלעוֶו ריִמ טְסייֵה סאָד טאָנ רעֶזְנּוא גיני רעֶזְנּוא
 רעֶצְנאַנ רעֶד ןּופ גָנּוּבעֶל םאָד רעֶניִצְנייֵא רעֶד יְִ .םָלוע אֵרְוּב ןייֵא
 ביִּבייֵא נוא רעֶמיִא ףיוא טְנייֵׁשעֶּב גוא טְּביוליִנ זיִא סאוָו גיניק רעֶד טְלעוֶו
 םאוָו טאָג ,טאָג וטְסיִּב טְּביֹוליִג דו , טְנאַקאַּב ןעֶמאַנ רעֶמיור ןייַז זיא

 ;גֶנּוּביול טיִמ בלי זיִא
 רעֶטְנּוא טְנאַקעֶּב טְכאַמ ןעֶמאַנ ןייז ןָא טָפּור טאָנ ּוצ טְקְנאַד "יל ורוה

 םהיִא ּוצ טביול םֶהיִא ּוצ טנְנִז ּיייִׁש ;םיִׂשֲעַמ עניי רעֶקְלעֶפ יד
 ןעֶגיִלייֵה ןייז טיִמ ןעֶמיִראַּב יז טּוט רעְדְנּואוו עֶנייֵז עֶלֵא ןיִא טעֶב

 -ךאַפ טּומ שק ;םאָג טְרעֶגאַּב סאוָו ץְראַה יד ןֶעייֵרְּפ ְךיִז לאָז םִע ןעֶמאַנ
 :ריִמָּת הָניִכׁש ןייַז ְהעֶז ּוצ ןעֶרעֶגעֶּב טוט ייקאַמְש ןייַז נוא טאָנ ןעֶטְׁש
 ןעֶכייֵצ עֶנייֵז ןּוהְטעֶג טאָה רֶע סאוָו רעֶדְנּואוו עֶנייֵז ןעֶקְנעֶרעֶג ממ וי

 רעְדְניִק רֶהיֵא עּגִ %יומ ןייז טימ רֶזוג זיִא רֶע סאוָו םיִמָּפְׁשִמ יִד נוא |
 ןוֿפ 18 8 א (ט"ע רוזחמ)

 רָווג טאָה נוא ןעֶרּוי יִד 'ףיוא ןעֶראָועֶג וייֵּב
 ןעֶגעֶו ןעֶדּוי יד ןעֶּבייֵכְט ּוצ םיֹורַא ייֵנ ןעוֶנעֶג

 | ףֶלֶמ רעֶד ןיִא לֶהאָמַא . הָרוג יִד ןעוֶנעֶג לָטַבְמ



 תירחש תלפת 78

 ,ּותיִרְּב םָלֹועְל ּורְכִז :ויָטָּפְׁשִמ ץֶרָאָה לֶכְּב ,ּוניֵהֹלֲא
 ותעובשו ,םֶהָרְבַא תֶא תַרָּכ רֶׁשֲא : רֹוד םֶלֶאָל הָוִצ רֶבָר
 :םלוע תיִרְּב לֵאָרְשִיְל ,קֹוחָל בֹקֲעַיְל הְיִמעיו :קֶחְצִיל
 םֶכְתֹויְהִּב :םֶכְתַלֲחַנ לָבָח ,ןַעָנְּכ ץֶרֶא ןֵּתֶא ךל רמאל
 ,יונ לא יוגמ ּוכְלֵחְתִיַו ; הָּב םיִרָנְו טַעָמִּכ ,רָּפְסִמ יִתְמ
 חכו ,םלשעל ׁשיִאָל חיִנָה אל :רַחא םע לא הָכָלְמַמְמּו
 :וערת לא יַאיִבְַבּ ,יָחיִׁשְמִב ועְנִת לא :םיִכְלִמ םֶהיֵלֲע
 ורפס :ותעושי םוי לֶא םוימ ורש3 ,ץֶרָאָה לָּכ ייל וריש
 יי לודָג יִּכ :ויִתּואְלּפַנ םיִמָעָה לֶכְּב ,ודובְּכ תֶא םִיֹוַב
 יַתלֶא לָּכ יִּכ :םיִהֹלֲא לָּכ לע אּוה אָרֹונְו ,דֹאְמ לֶלְהְמּו
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 רסומ תחכות
 טאה .ְךֶלֶמ םוצ ןייֵג לאו רָע בב םּוצ ןעֶמּוקעֶג

 החנמ ןּופ םייצ יִד ויא טְצעֶו טְגאָועֶג בר רעֶד
 טיִנ םֶהיִא ןעֶּבאָה ₪0 י ןעֶגְראָמ ןייג לעוו ְךיִא

 רעֶד ,ןייֵג ןיֹוׁש לאָו רֶע ראָנ ןעֶהּוו טְנאָלעֶג

 טאָה ףֶּלֶמ רעֶד ףלמ םוצ ןעֶסּוקעֶג יא בָד

 ןוא טְפאַׁשְּבבִל םיורְג טיט ןעֶמּונעֶגְפיֹוא םחיא

 עֶבעֶדְנַא ןופ ןעֶסעּומְׁש ןעֶּביֹוהעֶגְנֶא ןעֶּבאָה יי

 םאהענ טייֵצ טאָה בר רעֶד רעֶדייֵא ןוא .ןַעָבאַו

 טאָנ רעֶזְנּוא זיא רע אּוה |

 ט'ע שוריפ
 רעֶדְניִק רֶהיֵא טכענק ןייז לֵאָרְׂשִי ןופ
 ל רעד םיֹוא ןייַז בֹקֲעַי ןּופ

 ָב ףיוא
 ;טְכיִרעֶג עֶנייֵז ןעֶנעֶז דנאל ןעֶצְנאַג
 -ְךעֶכיִז ןייז גיִּבייֵא ּוצ טְקְנעֶרעֶג יי
 ןעֶטאַּבעֶג טאָה רֶע סאוָו הָרְוּת יִד טייֵה

 ןּוא םָהָרְבַא טיִמ ןעֶנעוֶועֶג תיִרְּב תַרֹוּכ טאָה רָע סאוָו תורוד טְנעֶזוט ּוצ
 ןייא וצ 'בקֲעַי ו ּוצ טְלעֶטְשעֶג םָע טאָה רֶע ןּוא .קָחְצִי ּוצ ןעֶראווְׁשעֶג טאָה
 לעוו ריִר ּוצ ול רפאל ,גיִּבייֵא ףיוא טייֵהְרעֶכעֶז ןייֵא לֵאָרְׂשִי וצ ןּוא ץעֶועֶג
 ןַא םֶנְתֹוְִב ,ּבֶרַא רֶעייֵא ןופ לייֵמ סאָד ןֵעַנְּכ ןּופ דָנאַל סאָד ןעֶּבעֶג ְךיִא
 יו טְנאוועֶג טאָה רֶהיֵא ןּוא להאצ עֶניילְקַא ןעֶזעוֶועֶג ְךאָנ טייַז רֶהיֵא
 ןעֶרעֶרְנַא םּוצ קְלאַּפ ןייא ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז תֹובָא יִד ןּוא וטזפפג ,םיִרָג
 ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייק ועל טיָנ טאָה רֶע ** :ןעְרַעְדְנִא םּוצ ףייִרְניִניק ןייֵא ןּופ
 טְנייֵמ סאָד ְךייֵרְגיִניִק ייֵז רעֶּביִא טְפאָרְטְׁשעֶג טאה רֶע ןּוא ייֵז ןעֶּביֹוראַּב וצ
 ןּוא ַחיִׁשָמ יימ ןָא ןעֶריִר ןָא טיִנ טְלאָז רֶהיֵא 2 .ךֶלֶמיִבֲא ןוא הערפ ןעֶמ
 טאָנ ּוצ טְנְניִז ויש ; ;ןּוהְמ טיִנ ץְמְבעֶלְׂש ןייק רֶהיִא טְלאָז םיִאיִבְנ עֶנייֵמ ּוצ
 מּומ וי ;ףֶליִה ןייַז גאָט ּוצ גאָט ןופ ןעֶנאָז ןָא טּוט דאל עֶצְנאַג רֶהיֵא
 עֶנייַז תומוא על ןעָשיונצ ןּוא דֹובָּכ ןיינ רעֶקְלעֶפ ןעֶשיוִוְצ ןעֶלייֵצְרעֶד
 ןּוא רֶעייֵז רֶע זיא טְּביֹלעֶג וא םאָג זיִא טְרעֶּפְכַאעֶג ןעֶד '* :רעֶדְנּואוו

 יִד ןופ רעֶטעֶג עלא ןעֶד .רעֶמעֶג יעלַא רעֶּביִא רֶע זיִא רעֶגיִטְכְראַפ ןייֵא
 גןעֶפאַשעֶּב לעמיה יִר םאָה טאָג רעֶּכָא ,טְכיֵנ ןעֶנעֶז םילגליג ידבוע
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 ויָנֵפְל רֶדָהְו דוה :הֶׂשָע םִיַמָׁש יַיַו ,(* םיִליִלֲא םיִמֲעָה
 ייל ּובָה ,םיִמַע תוחפשמ ַײל ּובָה :ֹומֹוקְמִּב הָוְדָחְו זוע
 ,וינפל ואֹובּו הָחְנִמ ּואְׂש ,ומש דֹובָּכ ַײל ּובָה :וועְו דֹובָּכ
 .ץראה לָּכ ויִנָּפְלַמ ּוליֵח :שְדּוק תרדהְב ייל ּוֲַּתְׁשִה
 ,ץֶרָאָה לתו םימשה ּוחְמְׂשִי :טֹומָּת לב לָבִת ןוכת ףא
 הָרְשַה ץולֲעַי ואולמו םיח םערי .ךֶלֶמ יו םיוגב ּורמאיו
 אב יִּכ יי ינפלמ .רעוח יִצֲע :ּונְנְרָי זָא :וכ רֶׁשֲא לֶכְ
 :ודָמַח םֶלֹועְל יִּכ ,בֹוט יּכ ייל ודוה :ץֶרֶאָה תֶא טופשל
 ןמ .ּונֵליִצַהְו ּונֵצְּבקְו ,ּונֵעְשִי יחלָא ּונָעיִׁשֹוה ּורְמִאְו
 ;ְךֶָלְהְתִּב ַחֵּבַּתְׁשִהְל ,ּךֶׁשְרַק םשל תֹודֹוהְל ,םיוגה
 ורָמאיו ,םָלֹועֶה דעו םֶלֹועָה ןמ לֵאָרְׂשִייַהלֲא ורב

 רסומ תחכות מ'ע שוריפ
 ןעֶמּוקעֶג ויִא הָרְג יד ןעֶנעֶט ןעֶטעֶּג ּוצ םֶהיֵא ראַפ זיִא גְנּוריִצ נוא טייֵהְנייֵׁש

 ְךֶלֶמ רעֶד םאוָו ןרעֶביִלְטְסייַגַא . חֶלגַא) רֶמֹוּכ ַא
 טאה ןוא .ןְהעֶניִג םיג גְנאַל םהיא טאָה ןייז ןיִא זיִא דייֵרְפ ןּוא טייֵקְראַטְׁש
 ףיֹוא ךֶלֶמ םעֶד טיִמ ןעֶמֶעּומְׁש ןעֶּביוהעֶגְנָא םאָנ ּוצ ןא ףיז טייֵרְּב = ;טְרָא
 פי טאָה כב רעֶד פא עֶגאונׁש עשיִיטיל ןנייַרּב ,רעֶקָלעֶפ ר ןופ תֹוחָפְׂשִמ רֶהיֵא
 ןּופ עֶרֵהָע םאָר טאָג ּוצ ןָא טייֵרְּב יל ,טייֵקְראַמְׂש נּוא עֶרֶהֶע טאָנ ּוצ ןֶא
 ּוצ ןעקוב ְךיִז טוט םֶהיֵא ראפ טמּוק ןוא קְנאַׁשעֶג ןייֵא טְגאָרְמ ןעֶמאַנ ןייז
 דְנאַל עֶצְנאַג יד םֶהיֵא ראַפ ְךיִו טֶכָראַּפ לי ;טייֵקעֶלייֵה עֶנייֵׁש טיִמ טאָג
 ייֵז ּומִׂשִי ,ןעֶציִלְנְסיֹוא טיִנ טוט נא טְלעוֶו יד םריִא ְךֶרּוד טייֵמְׁש טְסעֶּפ
 ןעָׁשיוִוְצ ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו יי ןּוא רֶרָע יד ןּוא ןעֶלְמיִה יד ןֶעייֵרְּפ יז ןעֶלעוֶו
 ןוא םי רעֶד ןעֶמעֶרּומְש טעו סַע וו . טְגיִניִקעֶג טאָה טאָנ רעֶקְלעֶּפ יד
 סאוָו ץֶלַא ןוא רֶלעֶפ סאָד ןעיירפ ְךיִז טעוֶו םִע זיא םֶהיֶא ןיִא סאוָו סאָד
 | לאו ןופ רעֶמיֹוּב יד ֶעייֵרפ ְךיִז ןעֶלעוֶו לאַמְטְסְנעֶד א ,טָסקאוַו ןעֶגיִרְד
 ןעֶד טאָנ וצ טבל ויה .רְנאַל סאָד ץטֶפְׁשִמ וצ טְמּוק רֶע זַא טאָנ ראפ
 זנוא ףלעָה טְנאָז ןוא יפו ;אָניִג ןייַז זיִא גיִּבייֵא רצ ןעֶד מוג זיִא רֶע
 ןעֶּביול ּוצ יִדְּכ 'לֵאְרׂשִי ץֶרֶא ןייק ןייֵא זְנוא לעֶמאַז ןּוא רעֶּפְלעֶה רעֶזְנּוא טאָג
 טְּביֹולעֶג ְךֹורָּג . ביול ןייב םימ ְךיִז ןעֶמיִראַּב וצ } ןוא ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵה ןייד

 ןעֶנאַז ןֶעומ ייֵז ןּוא גיִּבייֵא זיִּב גבי ןופ לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג רעֶד טאָג זיא

 ּרעֶצְרעֶו יד טְגאָנ ןעֶמ רעֶניֵא ,םיִליֵלְָו שןאו) םעֶד אנ ןעטְראונ לעֶסיִּבַא ףןאב ןעֶּפמ 6
 :יהָׂשָע םִיַמָׁש 'הופ

 1 18 65 % (ם"ע | רוגהמ)



 תירחש תלפת 80

 תמה לָּנ ריִעָי אלו ופא בשמה הבה תיחשי אלו
 ריִמָּת ךְּתַמֲאַו ְךֶדֶסַח .יִנְמִמ ְּךיִמָחַר אָלְכִת אל יי הֶּתִא
 ונת :הָמֵה םֶלועמ ִּכ .ךידסחו יי ךימחר רוכז ;יִנּורְצִי
 ארונ :םיקחשב ועו .ותואנ לֵאָרְׂשִי לַע םיהלאל זוע
 תֹומּוצֲעַתְו זוע ןתונ אּוה ,לֵאָרְׂשִי לַא ,ּךישְדקִממ םיִהֹלֲא
 ;ַעיִפֹוה תומקנ לֶא ,ָיַי תומקנ לא :םיִהְלֶא ָךּורְּב ,םֶעָל
 .הָעּושיה ייל :םיִאָנ לע לומג בֵׁשָה ,ץֶרָאָה טפוש אֵׂשְנִה
 .ָל בגשמ ,ּונְמִע תֹואָבְצ יי :הָלָס ּךֶתֶכְרַב ּךֶמַע לַע

 ₪ וש "לא 777% 77%

 רמומ תחכות ט'ע שוריפ
 פאָה בר רעֶד .ןעֶרעֶב יג סאו ןעֶגאַטְׁשְרעֶפ ּןֵצ ןעֶּביֹול ןוא ןֵמָא קְלאַפ סאָד רֶהאָנ

 עמ רע יי סאו טיי יד ןיי ניו = רעָא טאָג טְּבייֵהְרעֶר ישי א
 לעְחְניונ א ןּוא טְלעֶמְׁשעֶג ךיִו טאָה ןוא שיט ןופ עניי ליִמעֶׁש םּוצ ל יז טוב ןּוא טאָנ
 9אַה רמוכ רעֶד יו . הָרְשש הָנֹומְׁש ןעֶגיוואַד .ְרעֶד מְמֹור : גיִלויַה זיא רֶע ןעֶד םיפ

 זיִא םאָד גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייז וצ ךיז טקוב ןוא טאָג רעֶזְנּוא טאָג טְּבייַה
 ְךיִז טּוהט טאָג ןוא איה ,ניִלייֵה זיא א רעֶזְנּוא ןעֶד שָרְקִמַה תיֵּב רעֶד
 ְןעֶּבְראַדְרעֶפ טיִנ טּוהמ רֶע ןּוא דֶניִז ןעֶּבעֶגְרעֶפ טעו רָע ןעֶמעֶראַּבְרעֶר
 -ךעֶר טיִנ טּוהְט רֶע ןוא ןעֶראַצ םּורְג ןייז ןערעק ּוצ רעֶרָיוִו טְרְהעֶמ רֶע ןוא
 ןופ תֹונָמֲחַר ןייד ןעֶרָייַמְרעֶפ טיִנ טסלאָו טאָנ ןר הֶּפִא , ןעֶראַצ ןייז ןעקעוֶו
 קָנעֶרעֶג "רוב .ןעֶטיִה גיִּבייֵא ְךיִמ לאָז טייֵהְראוָו ןייד ןּוא דאַניִג ןייד ריִמ

 ןוא םיִנ ות ,ייז ןעֶנעֶז גיִּבייֵא ןופ ער דאָניִג ןייד ןוא תֹונָמֲהַר ןייד טאָנ |
 טָכאַמַעָג רֶע טאָה לֵאְרְׂשִי ןעֶגעוֶו טאָג ּוצ דיא םייקראטש םאָד זא טְנאָז
 יִר ףיוא טְמּוק טֶכְראָפ .םיִטאָנ אָרּנ , לעֶמיִה ןיִא טייקראטש ןייז ןְהעֶז ןא
 טאַה ןעֶטְראָד םּוראוָו ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא טֶהּור סאוָו רוב ןייז ןופ ןעֶשְטְנעֶמ
 טוג רֶע לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ טייֵקְראַטְׁש סאָד זיִא רֶע רעֶרְנּואוו ןְהעֶזעֶג ןעֶמ
 רעֶקְראַטְׁש יא יִא ;םאָנ יא טְּביולעֶג קְלאָפ ןייז וצ טייֵקְראַטְׁש ריִמָּת
 ןופ רעֶטְכיִר גד ןֶּביֹוהְרעֶד רֶהעוָו אנה .ןענייש ףאמ ,םאָנ זיִא רעֶנעֶכעֶר
 ךצ יול .עֶניִרְרעֶפאָה יד ףיֹוא גְנּולאָצאַּב ןייב ןעֶרעֶקְרעֶדיוִו ְךאַמ טְלעוֶו רעֶד
 ןופ טאָנ 4 .געֶּבייֵא גנּוׁשְטְנעֶּב ןייד זיִא קלאפ ןייב ףיוא ףליה יִד ּזיִא טאָנ
 ְךיִא זיִא גְנּורעֶכעֶז ןייַז סאוָו רעֶד ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד לואוו ןעֶראָׁשְרעֶה יד
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 8 אמ תירחש תלפת
 ;ְךֶּב חַמֹוּב םֶדָא יִרְׁשַא .תואְבְצ יי ;הָלָס ֿבֹקֲעַי יִחלֶא
 תֶא הָעיִׁשֹוח ; ונֲאְרִק םֹויְב ,ּונֵנֲעַי ְךֶלֶמַה ,הָעיִׁשֹוה יי
 ;םִלֹועָה דע םֶאְׁׂשִנְו םִעְרּו .ּךֶתָלֲחִנ תֶא ְךֵרֶבּו .ּדֶמִע
 חַמְׂשִי וב יִּכ :אּוה ּונָנְנמּו ּונְרָזֲע ,ייל הָתְּכִח ונשפנ

 רָשָאַּכ ונילע יי ךְרְסח יִהי :ּונְחָטֶב וׁשְרָק םשב יִּכ ּונֵּבִל
 הָמּוק !ּונָל ןֶתִּת רעשי .ָּךְרֶסַח יי ונארה ;ךֶל ּונְלַחָי
 ,ךיהלַא יי יִכֹנֲא :ךרסח ןעמל ּונֵדְפּו ,ּונָל הָתָרָוֲע
 ירשא :ּחאְלִמַאְו ְךיִּפ בחרה ,םִיַרְצִמ ץֶרֶאַמ ךלעמה
 ףךסחּב יִנֲאַו :ויָהלֲא יש םִעָה יִרְׁשַא ,ול הֶכָּכְׁש םֶעָה

 :יִלָע לַמְג יִּכ ייל הֶריִשֲא ְךֶתָעוׁשיִביִּבָל לֵגָו יִּתְחַטָב !
 רֹוכּכ םיִרְּפַסְמ םִיַמְׂשַה :דִוָדְל רֹומְזִמ ַחֵצִנְמל

 םוי :ַעיִקָרֶה דיִנֵמ ויָדָי השעמו ,לֵא
 ירא" אלא, "לי בא "לאש"רא "ר

 מאָה . הָבָשָע הָנֹומְׁש טְנעֶטאַד בֶר רעָד ןְמעֶנעֶג גיִניִק רעֶד זנוא ףְלעָה טאָנ % ! ,ריִד רסומ תחכות ט"ע שוריפ |

 ןעֶלאָז עלא 'נּוא ךֶלֶמ םעֶד ןעֶׁשְטְנעֶּב טעוֶו ןייַד שטנעְּב ןּוא קְלאַּפ ןייד רֶע סאוָו הֶנְוְּב יִד ןעֶרעֶה ןעֶכאָו ייֵו ּבּוטְׁש םְלעֶה הָעִׁשֹוה , םזזיא ןצ ןעֶפּור ריִמ ןעוֶו יג שי א לו רט 77 אמ םִעדןיא ןעֶרעֶפְטנע זנוא לא

 ןעֶלייֵז עֶרעֶזנּוא ושפ ,גיִּבייֵא זיִּב ייֵז ּבייֵהְרעֶר ןּוא ייז דייונ ןּוא 'גָנּוּבְרַא
 ןייַז ןיִא ְךיִז טייֵרְפ ץֶראַה רעֶנְנּוא רעָפְלעֶה רעֶזְנּוא טאָנ ּוצ ןעֶפאָה ןעּוט
 זנוא ףיוא דאָניִג ןייד ןייַז לאָז םָע יה: .גְנּורעֶכיִנְרעֶפ טיִמ ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה
 ףֶליִה ןייר ןוא דאָניִג ןייד טאָג זְנּוא זייוַו ייפ ,ריִד ּוצ ןעֶפאָה ריִמ יונ
 ןעֶנעוֶו ןופ םיוא ןנּוא זייל ןוא זָנּוא ףְלעָה ףיוא ייֵמְׁש הסל ;זְנּוא ּוצ ּביִנ
 .טֶכאַרְּביִג ףיוא ְךיִד טאָה אָד רעֶד טאָנ ןייַד טאָג ןיִּב ְךיִא יל ,ראָניִג ןייַד
 ץימ ּבאָה ְךיִא ןּוא יג ,טאָג ןייַז זיִא טאָג סאוָו קְלֹאָפ םעֶד ּוצ לואוו ןּוא ,םִמּונ ליפ יֹוזַא טאָה סאוָו קְלאָפ םעֶד ּוצ ןיִא לואוו ישא ,ןעֶליִפְרעֶד םָע לעוֶו ְךיִא ןּוא טעְּב ןוא ליומ ןייד רעֶטייֵרְּב רעֶד . םִיַרְצִמ דְנאַל רעֶר ןופ
 ןייב טיִמ ץֶראַה ןיימ ןֶעייֵרְפ "יז טּוהְט סֶע ראָניִג ןייד ןיִא טייֵהְרעֶכעֶזְראַפ

 טָקּוק םאוָו רעֶר פיפ דר וצ גְנאַדעֶג םעֶר ןעֶקְראַמְׁש ּוצ ייפ ַחֵצַנָמל : ןּוהְמעֶנ ם'טּוג ריִמ טאָה רֶע ןעֶד טאָג וצ ןעֶגְניִז לעוֶו ףיא .ףליִה
 ןּופ רעדנואוו גד ןוא דובב םִמאָג טְלייֵצְרעֶד לעֶמיִה םעֶד ףיוא

 ּוצ גאָזַא טעֶרעֶג טְרעוֶו גאמ עֶרעֶרא םוצ גאמ ןייֵא =* .םיִשַעַמ עֶנייַז
 ןעביול 1 . ואו א (ש'ע רוזחמ)

 טאץ "שלי "לש"לש"ש"לש"יש"לש רשיא

 6 | 0. | סמ 1 |
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 ןיִא ; תַעָר הוחי הלילל הָליֵלְו , רמא ַעיִּבי םויל

 לָבּב :םלוכ עֶמְׁשִנ יִלְּב ,םיִרָבְר ןיִאְו רמא |

 שָמָשל , םהילמ לכתה ִצְקְבּו , םִוק אצ'י ץֶרָאָה

 ,ֹותַּפְחַמ אָצוי חב אוהו + סב להא םש

 םִיַמָׁשַה הָצְקִמ :חרוא ץּורָל רוּבְנְּב שישי

 רֶתָסִנ ןיִאְו ,םתוצק | לע ֹותָפּוקֲתּו ,ואצומ

 תודע שָּפְנ תַביִׁשְמ ,הָמיִמת יי תרות: ֹותָמַחָמ

 ,םירָשי יי יִדּוקָּפ ;יִתָּפ תַמיִּכְחַמ ,הָנָמֲאָנ וי וו

 תארי : םיִניֵע תריאמ הֵרֵּב יי תַוָצִמ בל יחְמשמ

 ּוקְדֶצ ,תָמֲאְי יי  יִטַּפְׁשִמ , רַעל תַרָמוע הָרֹוהְט יי

 םיִקּותְמּו ,בר זפמו בהזמ םיִדָמָחָנַה ;וָרְחַי
 טא עס צ

 - ,  יע שוריפ רסומ תחכות
 טְכאַנ ןייֵא רעֶדְנּואו ס' ְסאָג } ןעֶביל הֶכָרְּב ןייז טעֶט + הֶכְרְּב יד ְךאָנ . ןֵמָא ןעֶרעֶפְטְנָע
 ןעֶזיוִועֶג טְרעוֶו רעֶרעֶרְנַא רעד טְגאָועֶג םאָה רָמֹוּכ רעֶד 'רֶלָמ םעֶד ןעֶפְלעֶה

 םעֶרְכאָנ . ןַמָא טְגאָועֶג ןעֶּבאָה עֶלֶא חָכֶרְּב ןייצ

 רֶהאוָועֶג טְרעוֶו ןעֶמ פיו ןעֶּבאָה עֶלַא טְגעֶרְפעֶג רָמֹוּכ ועָד טאָה

 ןעֶגאָז ןעֶלְמיִה יד ןיִא } רעֶדְניוִו םיִטאָג ןוא .או טְנאָועֶג ייֵז ןעֶּבאָה .ןִֵמָא טְרעֶפְטְנעיִג

 .רֶהאָנ "5 ,לֹוק רֶעייֵז טְרעֶהעֶג טיִנ טרעו ו םָע טייל טיִמ טיִנ ןעֶדייֵר ןּוא טיִנ

 םיוא טְהעֶז טכיל רֶעייֵז ןופ רּונָׁש רֶהיֵא טייֵג טְלעוֶו רעֶצְנאַג רַעְר ףיוא

 טיָנ לאָז יִז טְלעֶציִגַא טְכאַמעֶג רֶע טאָה ןְנּוז רעֶד ּוצ ,ןעֶרייֵר ייֵז יו ְךייַלְג

 טייג ןֵתָחַא יוִו טייֵנ נּוז יד ןּוא אּוחְו :ףראד ןעֶמ יונ רהעִמ ןייֵג םיורא

 ירו געוֶו ןיִא ןעָפיול וצ ןֶעייֵרְפ ְךיִז טּוהַמ רֶע הָּפּוח ןייז ןּופ גיִטְסּול רֶעייֵז

 םּורַא טיִלְנְניִר יז ןּוא . יִד סױרַא טייג לעֶמיִה קֶע ןופ האפ ,רֹוּבִג ןייֵא

 : ץיִה ןייַז ןופ ןעֶמְלאַהעֶּב טיִנ ְךיִז ןאק ןעֶמ עוו רעֶד ןּופ ןעקֶע עֶלַא

 זיִא הָרֹוּת יִד ףייצ ,הָמָׁשְנ יִד טְקיִוְקְרעֶד יז ץְנאַנ זיִא הָרֹוּת םיִטאָג תות |

 הֶרות יד טְנעֶרעֶלעֶג יִז טאָה סֶע רֶהעוָו תּורָע רעֶטְּביולְנעֶ ןייֵא טאָנ ג ייַּב

 געֶטְראַפ טְכעֶר זיִא טאָנ ןּופ לְהעֶפאַּב יִד ירק ,ךאנ ןייא גולק טְכאַמ

 טְכאַמ סאָר ראָלְק זיא םאָנ ןּופ תֹוָצְמ יִד ץְראַה םאָד ייֵרְפְרעֶר טּוהט

 געֶּבייֵא ףיוא טיימש יִז ןייֵר זיא טאָג ןּופ הָאְרָי ייד חו 1 : ןעֶגיוא יִד ןעֶטְכייֵל

 ;םיִטָּפְׁשִמ עָלַא טְכעֶרעֶג ןעֶנעֶז גיִמְפאַהְראוַו זיִא טאָנ ןופ םיִטָּפְׁשִמ יד

 רעֶסיִז זיִא הָרֹוּת יִד רְלאָנ; :ןיִג ןופ ןּוא דְלאָנ ןופ רעֶגיִטְסּוְג זיא םַע םיִדֲָהְנִ
 ןוֿפ 2 60 א | (ש"ע רוותמ)
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 ,םֶהָּב רֶהְזנ ףרְבע םַג :םיפוצ תָּפֹונְו ׁשֵבְרִמ
 תֹורָּתְסִנַמ ,ןיִבָי ימ תֹואיִנְׁש : בר בקע םֶרֶמָׁשְּב
 ,יב ולשמי לא ,ְךֶרֶבֵע ךׂשֲח םידָזִמ םג :ינקנ
 יִרְמֶא ןוצְרְל ּיְהִי : בֶר עַׁשָּפִמ יתיקנו ,םָתיֵא זָא

 :ילַאונו יִרוצ יי נפ יִּבְל ענה יפ

4 0099 

 ורק ל וטיסה 1 : יְליִצִה יתֹורּוגְמ לָכמו יִנְנָעְוַי יו תא יתשרד
 ְּי :ועישוה | ויָתֹורָצ לָּכִמּו , ַעֵמָׁש ַײו ארק ינַע הֶז + ּורֵּפחי לא םֶהיֵנְפִּ

 "מ ומ ות וב

 רסומ תחכות ט"ע שוריפ
 ןעֶּבאָה .ןֵמֶא טְרעֶפְטְנֶעִג ףיוא םאָה די רעֶנ טְכעֶנְק ןייד ךיוא יװַא ₪ ,קיִנאַה ןופ

 ו ה 0

17: 1" 

 יִד ייב טְלְהעֶמעֶג טאָה םַע לייט ןעייבש ןוא זיא ןופ רעֶר 6 רעֶר לי תֹוָצַמ םאָק ןופ ראָה יד ןעֶמייב ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶמוּכ רעֶד ןּוא הָרֹוּת ןייב ןעֶמיִה ּוצ רָהְזַנ זיא שאה ,טְגעֶואַד רֶע לייט . ןייֵג טְגאָועֶג 24

 ניִליוִוְטּומ סאוָו תוריבט יִד ןופ ₪ .שָנע ןופ ןייר ףימ ףאמ גגו סאוָו
 ריִמ ףיוא ןעֶניִטְלעוֶועֶג טיִנ לאָז סע טְכעֶנְק ןייב ריימ ראפ ןּוהְמענ 'טרעוֶו
 לֶהיֵפ ןּופ ןייֵר ןיינ לעוֶו ןּוא | ץְנאַג ןיינ ףיִא לעוֶו לאָמְטְסְנעֶד קשח רעֶד
 גְנּומְכאַרְט םאָר ליומ ןיימ ןּופ גאז יד גְנּוגיִליוִואַּב ּוצ ןייז לאָז םָע : .רָנּוז
 : רעֶזייֵלְסיֹוא ןיימ ןוא רעֶפעֶׁשאַּב ןיימ טאָג ריִד ראפ ץֶראַה ןיימ ןופ
 םיִּמְׂשָלְּפ ְךָלֶמ םעֶד ראפ לבש ןייז טְרעֶדְנֶעֶראַפ טאָה דִוָד זַא יתיש דִוָדָל

 :עָג קעוֶוַא זיִא רֶע נּוא ןעֶּביִרְטְרעֶפ יז ןופ םֶהיִא טאָה רֶע םאָד
 ןעביול ּוט ףיא הא ,רֹומְוִמ םעֶד טְגאָזעֶג רֶע טאָה םֹולָׁשַּב ןעֶגְנאַג
 ּומ םאָנ טיִמ ווג ,ליומ ןייַמ ןיִא ּביול ןייז זיִא גיִדְנעֶטְׁש םייצ עֶלַא טאָג
 ,ןֶעייֵרְּפ ְךיִז ןעֶלאָּז ןּוא םיִוָנֲע יִד ןעֶרעֶה ןעֶלאַז סֶע ןעֶמיִרעֶּב ףיז ךיִא
 טי עּלֵא ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶּביֹוהְרעֶד רעֶמאָל ןעֶמאָנ סיִמאָג ףיוה טְכאַמ יידג
 טְרעֶּפְטְנֶעיִג ריִמ טאָה רֶע גוא טאָנ ּוצ טְׁשְראָפיִנ באָה ףיט ִּתְׁשרָד , ךעֶדְנאַנַא
 סאוָו יד טיג .ןעוֶועֶג ליִצַמ ךיִמ רֶע טאָה 'טֶכְראַפ עֶנייֵמ עֶלַא ןופ גוא
 םיִנָפ רֶעייֵז נוא ןעֶמְכול רעֶד ןעֶראַועֶג יז ןעֶנעֶז "שה ּוצ טְקּוקיִג ןעֶּבאָה
 רֶע טְרעֶה טאָנ ןָא טפּור יִנָע רעֶד ןעוֶו א . ןעֶראועֶג םמעֶשרעֶפ טיִנ זיָא

 נוא 9 6 א (מ"ע רוזחמ)
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 בוט יִּכ ,ּואְרּו ומעט :םֶצְלַחִינ ויָאְריִל ביִבָס ,יי  ְּךאְלַמ הנוח
 רוסחמ ןיִא יִּכ ,וישודק יי תֶא ואָרָי : וב הָסָחְי רֶבָנֲה יִרְׁשַא ,ַײ
 : בוט לַכ ּורְסְחַי אל 6 יֵׁשְרודְו ,ּובֵעָרְו ּוׁשָר םיִריִפְּכ : : ויָאְריִל
 ,םִיײַח ץַפָהֶה ׁשיִאָה ימ + ; םֶכְדְמַלֲא יי תֵאְרָי , יל ּועְמִׁש םיִנָב 'ּובָל

 רֵּבַדְמ . ףיתפשו , ערמ ףנושל רֹוצְנ : בוט תוארל םיִמָי בחוא

 ַײ יִניֵע :ּוהַפְרְרְו םּולָש ׁשֵקַּב ,בוט הֵׂשֲעַו עָרַמ רּוס !הָמְרִמ

 תיִרְכַהְל ,עֶר יֵׂשֹועְּב יי ינפ ; םֶתַעְוש לֶא ויָנְזֲאְו ,םיקידצ לֶא |
 יי בורק :םֶליִצְה םָתֹורָצ לַּכִמּו ,ַעֵמָׁש יי וקעצ :.םֶרְכִז ץֶרֶאֵמ

 םלוכמו קיִדְצ תֹועָר תֹוּבַר :ַעיִׁשֹוי ַחּור יִאְּכַד תֶאְו , בל יִרָּבְׁשִנְל

 תַתֹומְּת : : הַרְבשנ אל הָנָהְמ תַחַא ,ויָתֹומְצַע לָּכ רמוש : ;יי ּונָליִצִי

 ט"ע שוריפ רפומ תחכותה
 . תורצ עֶלַא ןופ םֶהיֵא טְפְלעֶה ןױא  םֶׁשיִנ טאָה רוי רעֶד סאָו ןֵמֶא ועָד הֶנְוְּג

 םורַא טאָג ןופְךָלַמַ קור םע נח לד עו קנט פג
 םיוא ייֵז וה גוא עֶניִטְבְראַפ עֶנייֵז וייַּב רֶע ויִא רֶמֹוּכ ןּופ טְרעֶהעֶג סאָד טאָה ךֶלָמ
 ייְֵׂש רַפ ומעט . ןעֶטְסְגְנַא עלא ןופ ןעֶטייֵהעֶג טאָה ןּוא בָר םעֶד ףיוא ןעֶראוָועֶג

 םֶהיֵא ייַּב זיִא םֶטֶכעֶלְש ןייק נּוא טּוג זיִא טאָנ זַא לֶכֵׂש טיִמ טְהעֶז נוא -

 םֶהיֵא ןיִא ןעֶציִׁשעֶּב הי טּוהמ סֶע רעוֶו עֶׁשְטְנעֶמ םעֶר לואוו אָד טיִנ =

 םוש ןייק אָד טיִנ זיִא םִע ןעֶד עֶגיִלייֵה עֶנייַז טאָג ראפ ףייא טְכְראַּפ ןאָרָ

 ןעֶנעֶז םיִריִׁשַע ע יִד ןעֶמְרעֶּפְמעֶל יָד םיִָיְֵּכ .רעֶגיִמְבְראַפ עֶנייֵז וצ גְנאַנְּפָא

 .םֶמּוג ןייק פא טיִנ ייֵז טייָנ טאָג ןעֶטְׁשְךאָּפ סאוָו יד גוא , ןעֶרעוועֶג םעֶרא

 ְךיִא לעוֶו טאָג ןופ טֶכְראָפ יד וצ ךימ טָכְראָה רעדניק רעֶהַא טייֵג וב

 ְךֶרּוד לאָז רֶע ךעֶּבעֶל ּוצ טְרעֶגעֶּב םאוָו שְטְנעֶמ עֶבְלעוֶו יִמ . ןעֶנְרעֶל ףייא

 םֶטְכעֶלְׂש ןופ גְנּוצ ןייַד טיִה וצו .אָּב ַה םֶלוע ןופ סֶטּוג םאְד ןְהעֶז םעֶר

 קעווא ףיד רעק ייפ ,דייֵר עָשְלאַפ ןעֶרייֵר ּוצ ןּופ טיִה ןעצפעל עֶנייִד נוא

 יִד יגצ . םולש ְךאָנ ףיול נּוא םולש רעֶנעֶּב םֶמּוג ּוהמ נוא םְטְכעֶלְׁש ןּופ

 רעֶד יט ,אייֵרשיִג רֶעייֵז טְכְראָה נוא םיקידצ יִד וצ זיא טאָנ ןּופ הָחָנְׁשַה

 ןופ ןעֶייַנְׁש ר ראַפ ּוצ םֶטְכעֶלְׂש ןֶעּוהְמ סאוָו יִד ןיִא זיִא אנ ןופ ןעֶראַצ

 גּוא | טאָנ טְכְראָה ןֶעייֵרְׁש םיִקיִדַצ עני .שיִניִכעֶריִ רֶעייֵז טְלעוֶו רעֶד

 ייז ךּופ סָנייֵא רעֶנייֵּב "עניי עלַא טיה טאָג רָמֹוׁש ,ליִצַמ םֶהיִא טאָג זיִא

 םהיִא ןעֶמייֵמ עָשְר םעֶד ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶזייֵּב יד תי . ןעֶכאָרְּבּוצ טיִנ טְרעוֶנ |
 גוא 4 6 א (ט"ע רוזהמ)
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 אֹלְו ,ויָדְבַע שָפָנ יי | הָרֹוּפ + ּומָׁשָאָי ; ו ,הָעָר עָשְר

 ָתַיָה הָּתַפ ןועמ ,יָנֹדֲא ,םיִהֹלֲאָה שא הָׁשֹמְל הָלַפִת
 ץֶרֶא ללוחתו ,ּודְלי םיִרָה םֶרֶמְּב :רֹודְו רֹודְּב ּונָל

 דע שונא בֵׁשָּת :לֵא הֶּתַא םֶלֹוע דע םֶלֹועְמּו ,לֵבֵתְו
 ְךיִניֵעְּב םינש ףֶלֶא יִּכ !םֶרֶא יִנָב ובוש רֶמאֹּתַו ,אָּכַד
 ,םֶּתְמַרְז ;הָליְלַב הֶרומְׁשַאְו ,רֹובֲעַי יִּכ לֹומְתֶא םֹויָּכ
 ףלחו ץיצי רֵקֹוּבַּב :ףֹולֲחַי ריִצֲַּ רקוב ,ּויִי הָנָש
 :ּונְלָהְבְ רתמחְבו ָפאְב ּוניִלְ יִכ :ׁשֵביְו לֵלֹומְי בֶרֶעְל

 רסומ תחכות = | ט"ע שוריפ
 ןעֶרייֵנְׁש ּוצ גוא ןעֶג'נְרַק דְלאַּכ םֶהיֵא לאו ןעֶפ ןעַרעו) קידצ םעֶד ןופ םיִאְנַש יִד נוא
 וצ דְלאַּה םֶהיֵא טאָה ןעָק רעֶקְיְטְׁש ףיֹוא םיוא יי מנ הפ . טסיו ראַּפ

 עֶלֵא טְגיִדְלּוׁש ראפ ןעֶּבייֵלְּב טיִנ ןעֶלעוֶו יז טְכעֶנְק עֶנייַ ןּופ שֵפָנ םעֶד

 . :םֶחיִא ןיִא ףיז ןעֶציִׁשעֶּב םאוָו

 גנּוציִׁשעֶּב ןייא . ןעוֶועֶג לְלַפתִמ ןגיבב הֶשמ טאָה םיִרֹומְזִמ ייד הָשֹמָל הָלְפְּת
 יד גוא גְרעֶּב יִד ייֵא נפ , תורוד עלא ןיִא זנּוא ּוצ ןעוועֶג ּוטְסיִּב

 טעו טעו יִד זיִב גּוא ןעֶראַוועֶג ןעֶפאַשעֶּג דיא טְלעוֶו רעֶד 'טימ דֶרֶע
 ןעָשְטְנעֶמ םעֶד םוא ּוטְסְרעֶק וד בׁשֵּפ . טאָג רעֶקְראַטְׁש ןייֵא ּוטְסיִּב ןייֵמְׁש
 יד וצ טְסְנאָז וד נוא ןעֶמיֹומְׁש ראפ טְרעוֶו רֶע זיִּב ַחֹּכ ןעקךאמש ןייז ןופ
 ןעֶּבעֶל ליֵפֲא לאָז רֶע זַא י? , תוריבע עֶרֶעייֵא ףיוא הָבּושּת טּוהְט ןעֶשְנעֶמ
 רעֶניִטְכעֶנ ןייֵא : יוו ראָנ ְךייֵלְג ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ייַּב ייֵז ןעֶנעֶז רְהאָי טְנעֶזיֹוּט
 םאוָו טְכאַנ רעֶד ןּופ [ סלח ןייֵא יונ גוא ןעֶגְנאַגעֶג קעוֶוַא זיא סאוָו נאַט
 יונ רוזא זיא ןעֶּבעֶל עי ןופ גנופיול םאָר ףֵפִנָו , ןעֶגְנאַנעֶג | קעוֶוַא זיִא
 ןיִא אָד טיִנ ׁשֶמַמ ןייק זיִא וזַא טְשיִנ ראָנ זיִא ףאָלְׁש םעֶד ןּופ םוּלֲה ןייֵא
 יד ןיִא טְסייֵה סאָד היִרָפ רעֶד ןיִא ראָנ רקוב , ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןופ ןעֶּבעֶל
 טְעייֵנְּב זאָרְג ןייֵא יונ יוזא ַחּכ טיִמ ןֶעייֵנעֶּב ְךיִז רֶע טּוהְט ןעֶרְהאָי עֶגְנּו"
 רעֶטְלֶע רעד | ףיוא טְסייֵה סאָד טֶבאַנ רעֶר ףיוא בֶרֶָל , גְנּוצאָרָּפְׁש טיִמ ךיז
 ראפ 'ןַעֶראַועֶג ןעֶנעֶז ךיִמ יִּכ ,טְראַד; רךאָפ נוא ןעֶמיִנְׁש ראפ רע טְרעוֶו
 ןעֶראוָועֶג ריִמ ןעֶנעֶז ןעֶראַצ םיִרָנ ןייד תָמֲחַט נוא ןעֶראָצ יב תַמָחַמ טְנעֶל
 ריִזֵמְּב ןֶהאָטעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו תֹוריֵבֲע עֶרעֶזְנּוא ה . ןעֶקאָרְש רעֶד
 עֶנעֶלֹוה ראפ עֶרעֶזְנּוא ּוליִפֲא ןעֶגיוא עֶנייֵד ענק ןְהאָמעֶג ּוטְסאָה
 ףיוא ייֵז ּוטְסּוהְט גְגׁשְּב האפ פא ריִמ םאְוָו טְמייֵה םאָר תוריגָ

 ןוהט א | (ט"ע רווחמ)
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 לָכ יִּכ :ְךיֶנָּפ רֹואְמִל ּונָמְלַע ,ְּךֶדְֶנָל ּוניֵתונוֲע המש
 ּוניתונש ימי ; הָנָה ֹומִּכ ונינש ּוניִלְּכ ,ּךֶתְרְבָעְב ּונָּפ ּוניֵמְי
 םָּבִהָרְו ,הָנָׁש םיִנֹומְׁש תורּובְנִּב םִאְו ,הנש םיִעְבִׁש םֶהָּב
 .ּךֶפַא זוע עַרוי ימ ,הָּפְעְנַו שיח זִג יִּכ .ןואְו לֶמָע
 בַבָל איִבָנְו ,עדוה ןֵּכ ּוניֵמָו תֹונְמִל :ךֶתֶרְבָע ּךֶהֶאְריִכּ
 ּונעְבש :ךיֶדְבִע לע םֵחָנִהְו ,יִתָמ דע יי הָבּוׁש :הָמְכַח
 ונחמש ;ּוניֵמָי לָכָּב הָחְמְׂשִנְו הָנְנַרְנּו .ךְרְסַמ רקובב
 ךיֶדָבָע לֶא חֶאְרִי :הָעָר ּוניֵאָר תונש ,ּונתיִנֲע תֹומיֵכ

 :םֶהיֵנְּב לע ךרדהו .דלעפ

 ּנירְיהֵׂשֲעַמּו ,ּוניֵלָע ּוניֵהלֲא יִנרֶא םעונ יהיו
 :ּוהְננוכ ּונידי השעמו ,ּוניִלֲע הננוכ

 ט"ע שוריפ רסומ תחכות
 ּוצ םיִנָפ ןייַד ןּופ טְכיִל רעֶד ראפ ןּוהְמ  ןעֶמ םאָה רעמיטש יד .רעֶקיטְׁש ףייא ןעֶטיׁש

 עֶלַא 5 .אייֵז ראפ דנא ןעֶלֹוצעֶב = לייד יא יח טז יי טאג קעש
 ןעֶגְנאַנעֶג קעוֶוַא ןעֶנעֶז געֶמ עֶרעֶזְנּוא = קירע רַעָב .קירצ ןעֶמיורְגִא רָּבַח ַא טאַהעֶג אח
 ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא ןעֶראַצ ןייד טיִמ ראָנ טְלאוָועֶג טאָה רֶע ןעֶהּור טְנאָקעֶג טיִג טאָה

 יד יי ,טְראוָו ןייֵא םיוא טעֶר ןעֶמ יוִנ ױזַא ןעֶראוָועֶג טְנעֶל ראַפ ןעֶנעֶז
 רעֶד זַא נּוא רֶהאָי גיִצֶּביִז לאָצ רֶעייֵז.ןיִא ןעֶנעֶז ןעֶרְהאַי עֶרעֶזְנּוא ןּופ געַמ
 רעֶטְסעֶרְג רעֶד נּוא רֶהאי גיִצְכַא רֶע טְּבעֶל עַבָּטִּב קְראַמְׁש זיִא ׁשְטְנעֶמ
 ןעֶרעוֶו ייֵז םּוראוָו טְכעֶר םּוא נּוא טייקיְריִמ ראָג זיא ןעֶרְהאָי יד ןופ ליימ
 ןעֶסיוִו ןאק רעוֶו 'פ .טְלעוֶו רעֶד ןּופ קעוֶוַא ןָהיִלְּפ נוא ןעֶמיִנְׁש ראפ ְךעֶג

 ןופ ןעֶליֹוהְרעֶפ זיִא טְכְראַּפ ןייד יו ױזַא םַעַּכ ןיִא קְראַטְׁש טֶסיֵּב ּוד סאוָו
 ְךאָנ לאָצ רעֶד ְךאָנ יי? .ןעֶראָצ ןייד זנוא ןּופ ןעליוהרעפ זיא יוזַא זנּוא
 רעֶקיִּש .הָמְכָח ןעֶרְהעֶמ ץְראַה רעֶזְנּא ןיִא זְנוא ּוטְסְלאָז געט עֶרעֶזנּוא ןּופ

 הָכָׁשֲחַמ עֶטּג ןייֵא טְכאַרְט ןעֶנְרעֶצ ּוטְסעוֶו גְנאַל יונ זיִּב ןעֶראָצ ןייַד ןופ ּפָא
 טאַז ןעֶכאַמ זנוא ּוטְסְלאָז היִרָפְרעֶר ןיִא עֶלַא ייל ,טְבעֶנְק עֶגייֵד ףיוא
 עֶרעֶוְנּוא עֶלַא ןֶעייֵרְפ ְךיִז ןעֶלעוֶו ןּוא ןעֶגְניִז ריִמ ןעֶלעוֶו דאָנעֶג ןייד םימ

 ּוח געֶט ליפי ןְעייֵרְפְרעֶר ןעֶמייֵצ לֶהיֵפ יוזא זְנּוא טְסְלאָז וד יש ,געמ
 .וייַּב ןְהעֶזעֶנ ןעֶּבאָה ריִמ  רהאי ףְהיֵפיִו טְגעֶנייַּפעֶג זנוא טסאה
 ףיוא ןּוא לֵאָרׂשִי טְכעֶגְק עֶנייַר ּוצ ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג ןעֶלאָז קרעוו עֶנייַר ה
 ףיוא ןייַז לאָז םָע יפו .םייקְנייש ןייד ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג לאָז רעֶדְניִק עֶרֶעייֵז

 עוֶו יִר נּוא טאָנ רעֶזְנּוא ןּופ טייֵקְמיִז סאָד זנּוא רָעָה עֶרעֶזנּוא ןופ קר .סאָר זנּוא
 וטס לָאז 6 6 א | (ש'ע רעחמ)
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 חַּפִמ ּדֶליִצְי אּוה יִּכ !ֹוּב חַטֶבֶא יהלֶא ,יִתְדּוצְמּו יִמָחמ ייל רמוא :ןָנולתי ירש לֵצְּב,ןוילָע רֶתְסְּב בשזי
 ויָפָנִּכ תַחַתְו ,ךֶל ְךֶסָי ֹותְרְבֶאְּב :תווה רָבְדִמ ,ׁשּוקָי
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 ,הליל דַחַּפִמ אריִת אל :ּתִמֲא הָרָחֹוסְו הָנִצ ,הָסְחֶּת
 .ףל הָוַציֹויְכָאְלַמ יִּכ :ךֶקָחֶאְּב ברק אל ענו ,הָעָר .ךיִלֵא הָנאַת אל :ףנועמ ְּתְמִׂש ןויִלָע .יִסְחֹמ ו הא יִּכ :הֶאְרִת םיעָׁשְר תמולשו ,טיִּבָ ּךיֶניֵעּב קר :ש אל ְךיֶלֵא .ניִמיִמ הָבְבְרּו ,ףֶלֶא ְךדֶּצִמ לופו :םירָהְצ דושי בָמקמ .ךולחי ָפואָּברֶבֶדַמ :םמּוי ףעְי ץַחמ

 רעד םעוֶו ריִד ּוצ רעֶּבָא דְנאַה רעֶטְנעֶר ןייד ןעֶּבעֶל ןעֶשְטְנעֶמ טְנעֶזיוט

 וטְמעוֶו טאָג ןעֶטְׁשְרעֶּביוא םעֶד ףיוא גְנוצישאּב ןיימ זיא םאָנ זַא

 רסומ תחכות ט"ע שוריפ

 ןופ ןעֶגאָו םֶהיֵא לאָז ןעֶמ תֹולָפָּת לֶהיִפ ןְהּוטעֶג טְגאָזעֶג טאָה וניכר הָׂשמ רֶחּמְג בֵׁשֹוי ןּוא םיִתיִנֲַמ לֶהיִפ טְסאַפעֶג טאָה רֶע . אָרט :ןעֶדאָׁש ןייֵק ןעֶּכעֶרְט םיִנ דנא כב רעב יא הַא לו ריש טו יז לאָז םָע זַא ןעֶמיירְב ןָא וטל
 ןייֵלַא קיִדֵצ רעֶד ןעֶמעֶויִג ויא לֶהאָמִא . לעֶמיִה :רעֶת םעד ןיא טְציִז וד סאוָו נד

 ןיִא ןּוא הָרֹוּת ןייז טְנעֶרעֶל ןּוא טאָג ןעֶטְשְרעֶּביוא םעֶד ןּופ שיִניִגְראָּב
 ןיימ זיא ןּוא גְנּוטְסעֶפ ןיימ ןּוא רעֶציִׁשאַּב ןיימ ןיִא םאוָו ןעֶנעוֶו סיִטאָנ ןּופ ריי ְךיִא גאָז יפיא ,ןעֶגעֶמְכעֶג רֶע טּוהְמ טאָג ןעֶניִטְכעֶמְלַא ןופ ןעֶמאָׁש םעֶד
 ןייַז ליִצַמ ךיִד טעוֶו רֶע זא '? ,םֶהיֵא ןיִא ךיִז רעֶכיִזְרעֶפ ךיִא סאוָו םאָג
 ָנּוא .ֹותָרְכָאְּכ ,טֶכעֶרְּב וצ םאוָו דְראָמ ןופ ןּוא ץעֶנ עֶגיִדְניִלְכיֹורְמְש ןייֵא ןופ
 טעו הָחָטְבַה עֶניִטְפאַהְראָָו ןייז ןעֶציִשעֶּב ךיד ּוטְסעוֶו לעֶגיִלְפ ןייז רעֶמ
 ןעֶּבאָה טיִנ אָרומ ןייק טְסעוֶו ּוד .אל ,רעֶצְנאַּפ ןייֵא יד ױװַא ןייז ריִד וצ
 ןייֵא ןופ ןּוא טְכאַנ יב טלוש ןעֶנעֶז סאוָו םיִדָׂש יד ןופ דַחַּפ םעֶד ראפ
 רעֶד ןיִא טייֵג םאוָו טְסעֶּפ ןופ רֶכְדִמ ,לייַפַא יונ גאָט ייַּב טְהיִלְפ סאוָו דש
 ןעֶּבעֶל עֶשְטאָח יי ,נאָמ ןעֶטיִמ ןיִא ןעֶטייֵט םאוָו טייֵקְנאַרְק ןופ רעֶטְצֶניִפ
 ןהעֶצ ןוא ןעֶשְטְנעֶמ טְנעֶויוט ןעֶרעוֶו ּתָנָרַהָג ןעֶלעוֶו דְנאַה עֶקְניִל ןייב
 םיִעָׁשָר יד יונ ןְהעֶז רֶהאָנ ּוטְמעוֶו ןעָנוא עֶנייַד טיִמ ג ,ןעֶנְהעֶנעֶג טיָנ קיִזמ
 ןעֶנאָז ּוטְסעוֶו '? .זייַּב ןייק ןעֶּבאָה טיִנ טְמעוֶו ּוד רעֶּבָא ָתָנְרִהָג ןעֶרעוֶו

 ןייד ןגהמ

 טעוו נאַלַּפ ןייֵא ןּוא ןייּב ןייק ןעפעְרמ טיִנ ריִד וצ ְךיִז טעוֶו אל ,ןוחַטָּב

 ועֶלעֶפעֶּב םיִכָאְלַמ עֶנייַז טעוֶו רֶע םּוראַו כ ,טְלעֶצעֶג ןייד ןיִא ןעֶנְהעֶגעֶג טיִג
 ןופ 7 6 א (ט"ע רוותמ) |



 תירחש תלפת = 58

 ףוגת ןָּפ ,ּךנּואָׂשִי םיִּפַּכ לע :ךיֶכָרְד לֶכְּב ְךֶרֶמְׁשִל
 ריִפְּכ םֹומְרִּת ,ךֹורְדִּת ןָתָפְו לחש לע :ְךֶלֶגַר ןָבָאָּב
 :ימש עֶדָייִּכ ּוהֵבְנַׂשֲא ,ּוהָטְלַּפֲאַו קֵׁשָח יִב יִּכ ;ןיִנֵתְו
 ?ּוהָדְּבַכֲאַוּוהָצְלַחֲא ,הֶרָצְב יִכֹנָא ֹומִע ,ּוהֵנָעָאְו יִנֲאְרְקִי
 וגו םמי ךרוא ; יִתָעּוׁשיִּב ּוהֲאְרַאו ,ּוהָעיִּבְׁשַא םיִמָי ךֶרוא
 םיִדְמֹועָׁש :יי יִדְבַע ּולְלַה ,יי םֵׁש תֶא ּוללַה הָיּולְלַה

 .בוט יִּכ הָיּולְלַה :ּוניִחְלֶא תיֵּב תֹורְצַחְּב יי תיֵבְּב
 לֵאָרְׂשִי ,הָי ול רַחְּב בֹקֲעַי יִּכ :םיִעָנ יִּכ ,ֹומְׁשְל ּורמז יי
 לָּכִמ ּוניֵנֹודֲאַו ,יי לודנ יִּכ יִּתְעְרָי יִנֲא יִּכ :ֹותָלְנִסְל
 םיִמיַּב ץֶרֶאָבּוםִִמׂשַּב ,הֶׂשָע יי ץֶפֶח רֶׁשֲא לֹּכ :םיִהְלֶא
 םיִקָרְּב ,ץֶרָאָה הָצְקִמ םיִאיִׂשְנ הָלֲעַמ :תֹומֹוהְּת לֵכְו

 ט"ע שוריפ רסומ תחכות
 ףיד ןעֶלאָז ייז זַא ןעֶגעוֶו טינייד ןּופ םֶהיֵא ּוצ ףינ טאָה ,גאָט ןעֶטיִמ ןּוא ,יּבּוטְׁש ןּוא

 : + שוא לוג לוזר ?עֶרְׂש םֶהיֵא ּוצ טגאו ןוא .בֶר רעֶד ןעֶויוִנעֶּג

 ףיוא יי ,ןעֶגעוֶו עָנייר עֶלַא ןיִא ןעֶטיִה ןייֵא ןעֶּבעֶל ןייַט ייּב םאָה דו .שיִנ ךיד
 ןיִגאָרְט ְךיִד יז ןיִלעֶו דְנעֶה עֶרֶעייֵז ןיימ טאָה לְהאָמְנייֵא ראָנ ,ןְהּוטעֶג טיִנ הָריַבֲע

 ינייד ןיִנאָלְׁש ןָא ךיז טעוֶו רעֶמאָמ  דיז וי* שס ןייג ףווא הכר אַ

 טיִמ ןיִטעֶרְט ּוטְסעוֶו גְנאַלְׁש ןייֵא ןוא .ּבייֵלַא ףיוא לצ .ןיימש ןייֵא ןיִא םיַּפ

 ןעֶבאַמ םֶהיֵא לעוֶו יא יּכ ,ןיִרעוֶו קּוזיִנ טיִנ טְסעוֶו ּוד ןּוא סיִפ יִנייד

 לייונ ןעֶקְראַמְׁש םֶהיֵא לעו ו ְךיִא ריִמ ןיִא טְסּולְגִיִנ טאָה רֶע ליוו ןיִניִרְטְנַא

 .םָנָע םֶהיֵא ְךיִא לעוֶו ןעֶפּור ְךיִמ טעוֶו רֶע זַא יאו ,ןיִמאָנ ןייַמ ןאק רֶע

 ְךֶלְרָע םֶהיִא לעוֶו ןּוא הָרָצ רעֶד ןּופ ןעֶהיִצְסיוא םֶהיִא לעוֶו יא ןיִרעֶפ

 לעוֶו ְךיִא ןוא אַז ןיִכאַמ 'םֶהיִא ְךיִא לעוֶו געט יִנְנאַל טיִמ דנא .ןיִטְלאַה
 :ףֶליִה ןיימ ןיזייונ םֶהיֵא

 ּוצ טָּביול טְכעֶנְק םיִמאָנ רֶהיִא טאָנ ןופ ןיִמאָנ ּםעֶר טיול ּוימ ָּיּוּלְלַה

 ןופ ףיוה םעֶד א שָרְרַמַה תיִּב םיִטאַנ ןיִא ןָעייֵטְׁש ייֵז םאוָו םֶהיֵא

 טְגְניִז ןּוא םיִטּוג טּוהְמ רָע םּוראוָו טאָנ טֶּביױל הָנּולְלה ;ןיױה םיִמאָג רעֶזְנּוא

 טְלייווְרעֶרְסיוא טאָה טאָג םּוראוָו יל ,םיִז זיִא רֶע םּוראוָו ןימאנ ןייז ּוצ

 ןייז ּוצ טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא טאָג טאָה לֵאָרְׂשִי יִד ןּוא ְךיִז וצ ּוניִבָא בקעי |

 ראַה רעֶזְנּוא ןּוא םיֹורְג זיִא טאָג זַא םייַו ְךיִא םּוראוָו י* ,רָצֹוא ןֶניִטְּולְ

 ףיוא רֶע טּוהְמ טְרעֶנאַּב טאָנ סאוָו ץֶלַא כ ,םיִכָאְּלַמ ִלֵא ןּופ רעֶסעֶרְנ זיִא

 רָע מ .ןעֶטְנּורְגַּפָא עֶלַא ןּוא םיִמָי יִד ןיִא דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ןּוא ליָמיִה םעֶר

 טננָערּב 8 6 א (מ"ע רוזחט*



 89 המ תירחש תלפת

 ירוכְּב הָּכַהָש ;ויָתֹורְצֹואָמ חור אָצֹומ .השָע רֶמָמַל
 ,םיתפומּו תותוא חלַש :הָמָהְּב דַע םֶדָאֵמ ,םִיָרְצִמ
 םיוג הָּכִהֵׁש :ויְרְבָע לֶכְבּו העְרפְּב ,םִיָרְצִמ יִכֵכֹותְּב
 ,יִרֹומֲאָה ְּךֶלֶמ ןֹוחיִסְל !םיִמּוצֲע םיִכָלְמ גֵרָהְו ,םיִּבַר
 םַצְרַא ןֵתְָו :ןַעָנְּכ תֹוכְלְמַמ לֹכְלּו ,ןֶׁשִּבַה ךֶלֶמ גועְלּו
 ףרָכ יי .םלועל למש יי :ומע לֵאָרְׂשִיְל הָלֲחַנ ,הָלֲחַנ
 ֵּבַצֲע ; םֶחָנְתִי יָדְבִע לעו ,ומע יי ןיִדָי יִּכ ;רֹודָו רודל
 ּורֵּבַרְי אלו םֶהָל הָפ :םֶדָא יִדָי יֵׂשֲעַמ ,בֶהָוְו ףֶסָּכ םִיֹונַה
 ןיִא ףא ,ּוניזאי אלו םֶהָל םִיַנְזַא :ּואְרָי אֹלְו םֶהָל םִיַניֵע
 ַחָמֹוּב רֶׁשֲא לֹּכ ,םֶהיֵׁשְע ּויְהִי םֶהֹומְּכ ; םֶהיִפְּב ַּור שי
 תֶא ּוכְרִּב ןרָהַא תיֵּב .יי תֶא ּוכְרַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב םֶהָּב

 רסומ תחכות ט"ע שוריפ

 ירו ןופ הכל יד דאָ טֶעג םיִנ באה טאג טְכאַמ טייֵג ןיִגעֶר רעֶד זַא טְלעוֶו א ו ל ל יש ןופ ןיִקלאָו יִר ףיא טְגעֶרְ
 יד ןעֶל יצ רעֶד ּוטְסְלאָו רָבֵח ןייֵט רעֶּביִרעֶר ןופ טִניוִו םעֶד סיוא טֶהיֵצ רֶע ןעֶציִלְּב
 ףיו ןעֶסיִו לאָז ןעֶמ ןעֶדוי עֶלַא ןעֶשיוִוְצ הָׂשֲעַמ ןִנאַלְׁשיִג טאָה טאָנ י הָּכהָש ,רצֹוא ןייז

 טאָה טאָנ חץ ,תומָהְּב יִד זיִּב ןיִׁשְטְנעֶמ ןּופ םִיַרְצִמ ןּופ םיִרֹוכְּ עֶלַא
 ניי ןיִא ןּוא הערפ ןיִא םִיַרָצִמ ןיִא רעֶדְנּואוו יִנייֵז ןּוא ןעֶכייֵצ ינייז טְקיִׁשיִג
 יִד ְּתיָגְרַחָנ טאה ןּוא רעֶקְלעֶפ להיפ ןיִגאָלְׁשיִנ טאָה רֶע הש ,טְכעֶנק
 למ רעֶד גוע ןּוא ירומא ןופ ְךֶלֶמ םעֶד ןוחיס וחי ,םיִכָלְמ עֶקְראַטְׁש
 דאל רֶעייֵז ןעֶּכעֶגיִג טאָה ןּוא וס .ןעֶנְּכ ןופ םיִכָלְמ עֶלַא ןּוא ֶׁשִּב ןופ
 גיִּבייֵא ףיוא זיִא םאָנ ןעֶמאַנ ןייד ,לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ יי ּוצ ּבְרַא ןייֵא ראפ
 טעוו טאָג זַא יג ,גיִּבייֵא ףיוא טְנאַמְרעֶד עו טאָנ ןעֶמאַנ ןייד ןּוא
 ייד יגצע .ןוהמ ם'ִמּונ ייֵז לאָז רֶע זַא קְלאַפ ןייַז ןּופ ְַּׁשִמ םעֶד ןץיִטָּפְׁשִמ
 ןּוא רֶלאָנ ןגפ ןעֶבאַמ ייֵז ןָעּוט טנידענ ןעֶּבאָה ןעֶדייֵה יִד סאוָו רעֶדְּליִּב
 ןייֵא ןעֶּבאָה ייז עֶׁשְטאָה ּהַּ ,טְבאַמעֶג ייֵז ןעֶּבאָה ןעֶׁשְטְנעֶמ רעֶּבְליִו ןופ
 ייז פינָא ,ןֵהעֶז טיִנ ןענאק ןוא ןעֶגיֹוא ןעֶּבאָה ייֵז ןעֶרייֵר טיִנ ייֵז ןעֶנאַק ליומ
 רֶעייֵז ןיִא אָטיִנ םּוטָא ןייק ּוליִּפֲא זיִא םִע טיִנ ןעֶרעֶה ןּוא ןעֶרֶעיֹוא ןעֶּבאָה
 רעֶד ליִּב יד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה סאוָו תֹוכאָלְמ יִלֲעַּב יִד זַא יֵאֵוְלַה פיט ,ליומ
 ₪ ףיוא ןֹוחֵמַּב ןייִא ןעֶּבאָה םאוָו עֶלַא ןּוא ייֵז יונ ױזַא ןייז ךיוא ןעֶלאָז
 סאָר טאָנ טּביול לֵאָרְׂשִי ןּופ רנּזיִג-זיֹוה רֶהיֵא תי: ,ןייַז יוזא ףיוא ןעֶלאָז

 ויוה 9 6 ₪  (מ"ע רוזחמ)



 תירחש תלפת 00
 ָףּורְּב + ;יי תֶא ּוכְרֶּב יי ּואְרָי ,י תֶא וכרֶּב יולה תיֵּב ,יי

 ' ;היּולְלַה ,םִיִלָשּורְי 'ןֵכֹוׁש , ןויצמ יי וו

 .?ודסח םֶלֹועְל יִּכ = בוט יִּכ ויל ּודֹוה
 :ודסמ םֶלֹועְל יִּכ ,םיִהְלֶאַה ילאל ּודֹוה
 ודְסִח םֶלועְל יִּכ = = םיִנֹודֲאָה יֵגֹודֲאַל ודוה
 !ֹודְסַח םָלֹועְל יִּכ ,ודַבְל תולודְנ תֹואָלְפִנ הֵׂשֹעְל
 !ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ -  ,הָנּובְתִּב םִיַמָׁשַה הֵׂשעְל
 ;ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ ,םִיָמֵה לע ץֶרֶאָה עקורל
 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ | ,םיִלֹודְנ םירוא השעל
 :ודסח םֶלֹועְל יב ,םֹויַּב תְלָשְמִמל שָמַשַה תֶא
 ;ודָסַח םלועל יִּכ ,הָּלְֶלַּב תֹולְׁשְמָמְל םיִבָכוכְו ַחֵרָיַה תֶא
 ;ודסח םָלֹועְל יִּכ ,םֶהיֵרֹוכְבִּב םִיַרצִמ הָבַמְל
 ;ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ ,םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי אֵצֹיַ

 ט"ע שוריפ | רסומ תחכות
 טאָג טְּביֹול ןרהא ןּופ רֶנֹוזעֶג יז ןיֹור הָנָוְּב יעֶדעֶי ְךאָנ ןִמָא ןעֶועֶּפְטְנִע וצ ןעֶּמיִה ּוצ

 םייל פיד ןּופ דְנּוזעֶגז יוה סאָד תיֵּב ןיִא םאד , דק ןופ ּוליִפַא שְעָה ןעֶמ םאו)

 טאָג טבל דוג ,אָנ ךיֹוא מבול עֶגיִמְכְראַפ םְטאָג רהיא ןוא טאָנ טְּביול
 םִיַלָשּורְי ןיִא טָעּור סאו ןויצ ןּופ טאָנ רעֶד ויִא טְּביולעֶג ןושל םעֶד טיִמ

 ;טאַנ ביל
 זיִא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶד םיִמּוג טוהמ רֶע םּוראְוְו ,טאָנ ּוצ טְּביול ַײנ ףדוה

 עֶלַא רעֶּביִא טאָג ןייא זיִא רֶע סאוָו טאָנ ןצ טְּביֹול ודוה ,דאָניִנ ןייז
 רעֶּביִא ראַה ַא זיִא רֶע סאוָו טאָג ּוצ ביל ודה ,לעָמיִה םעֶד ןופ םיִכָאְלַמ
 ןעֶפאַשעֶּב טאָה רֶע םאוָו ןייֵלַא רעֶרְנּואוו טּוט רָע סאוָו שש? ,ןעֶראַה עלא
 יִד טייֵרְפְׁשְרעֶפ טאָה רע םאוָו עול .טייֵקיִדְנעֶטְׁשְרעֶפ םיִמ לעֶמיִה םעֶד
 עֶסיֹורְג יִד ןעֶפאַׁשעֶּב טאָה רֶע םאוָו פיויא השש? ,רעֶסאוַו םעֶד ףיוא דֶרֶע
 ייּב ןעֶגיִטְלעוְועֶג ּוצ ןעֶפאַׁשעֶּב טאָג טאָה ןֶנּוז יִד ׁשֶמְׁשֹמ תֶא ,גְנּוטְכייַלעֶּב
 ,םֶכאֵנ רַעְר ייּב ןעֶניִטְלעוֶועֶג ּוצ ןעֶרעֶטְׁש יִד טיִמ .הָנָבְל יִד ןּוא ,גאָמ
 םיִרֹוכְּב יִד ךְרּוד םִיַרְצִמ יד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה רֶע סאוָו םעֶד ּוצ טבל הפ
 ייֵז ןעֶּבאָה תורוכִּב ןּופ הָּכַמ יִר טְרעֶהעֶג ןעֶּבאָה םיִרֹוכְּ יִד זַא םֹוראוָו
 ןופ ןעֶרּוי יִד ןעֶזאָל םיִורָא ְךעֶג ןעֶלאָז ייֵז זַא םיִרעֶטאַפ עֶרֶעייֵז ןעֶגאָלְׁשעֶג
 סאו טאָנ 2 וצ םָּביַל אצינ ,דאָנעֶג ןייַז זיִא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶד םִיַרְצִמ

 רֶע | < 4 6 א (ט"ע רווחט)



 תירחש תלפת
 ,הָיוטָנ ַעֹורְזִבּו הסזח דִיּב
 ,םיִרָזְנִל ףוס םי רֶזוגְל
 ,ֹובֹותְּב לֵאָרְׂשִי ריִבֲעָהְו
 ,ףּוס םִיב ֹוליֵחְו הֹעְרִּפ רַעָגְ
 ,רָּבְרִמַּב ֹומִע ְךיֶלֹומְל
 ,םיִלֹודְג םיִכָלְמ הֵּכַמְל

 ,םירידַא םיִכָלְמ גֹורֲהִיַנ
 ,יִרֹומֲאָה ְךֶלֶמ ןֹוחיִסְל
 ןֶׁשֶּבַה ְךֶלֶמ גֹועְלּו
 ,הָלֲחַנְל םָצְרַא ןֵתָנְ
 ,ודבע לֵאָרְׂשִיְל הָלָחַנ
 ,ּונָל רֵכָז ּונָלַפְׁשִבָׁש
 ּוניֵרְצִמ ּונֵקְרִפִיַו
 ,רֶׂשָּב לָכָל םֶחָל ןמונ

54 

 ט"ע שוריפ

 ןּופ ןעֶרּוי יִד ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹוא טאָה רֶע
 ןייז זיא געָּבייֵא ףיוא ןעֶד םִיַרְצִמ
 דְנאַה רעֶקְראַטְׁש רעֶד טיִמ דג .דאנענ

 ןעמקערמשענםיוא םעֶד םיִמ ןוא

 91 ומ

 ;ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ
 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ
 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ
 !ֹודָסִח םֶלֹועְל יִּכ
 !ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּ
 : ודסח םֶלֹועְל יִּכ
 ָגֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ
 +ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ
 ?ודסח םֶלֹועְל יִּכ
 ;ֹודְסח םֶלֹועְל יִּכ
 +ודסח םֶלֹועְל יִּכ
 +ודסח םֶלֹועְל יִּכ
 +ודסח םֶלּועְל יִּכ
 גֹודְסִח םֶלֹועְל יִּ

576 

 רסומ תחכות

 רעֶקיִטְׁש ףיוא ףוס םִי םעֶד ןעֶטיִנְׁש ּוצ טאָה םאוָו םעֶד ּוצ טְּביֹול יִּיִל ,םורָא
 ,םִי םעֶד רעֶּביִא ןעֶדּוי יד טְרֶהיִפעֶג רעֶּביִא טאָה רֶע ןּוא דינה ,ראָנעֶג ןייז זיִא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶד ,רעֶדְנּועֶּב ןעֶגְנאַנעֶג זיא טָבֵש רעֶכיִלְטיִא ןוא
 ןּוא ףילמ? .םָי ןיִא .ליח ןייַז טיִמ הֹעְרַּפ טְצְריִטְׁשעֶג םוא טאָה רֶע ןּוא ישו
 יד ןעֶנאָלְׁשעֶג טאָה ןוא חס? .רָּבְרִמ רעֶר ןיִא קְלאָּפ ןייז טְרְהיִפעֶג םאָה
 .ןָשָּב ןופ ךֶלֶמ םעֶד גוע ןוא ישי  .יִרומָא ןופ ְךָלֶמ םעֶד ןוחיס וייל .ןֵעַנְּב ןופ םיִבָלְמ עֶקְראַטְׁש יד ּתָגְרַהָג טאָה ןּוא ייפ .םיִכָלְמ עיור
 ףיוא ןעֶד ןעֶרּוי יִד ּוצ ּבֶרַא ןייֵא ראפ דְנאַל רֶעייֵז ןעֶּבעֶגעֶג טאָה ןּוא ו
 ּומְקְנעֶרעֶג זנוא טאָה סאוָו םעֶד ּוצ טְּביול יינפּנִש .ראָנעֶג ןייז זיִא געֶּבייֵא
 עֶלַא וצ וייַּפָׁש ןוא םיֹורְּב םּונ רֶע ןוא ןפינ , ראָנעֶג ןייַז ויִא געָּבייֵא :ףיוא ןעֶד .,רעֶגיִרייֵלאַּב עֶרעֶזנּוא ןופ טְזייֵלעֶגְסיֹוא זְנּוא טאָה ןגא ייפ .ראָניִג ןייַז זיִא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶד ִיַרְצִמ ןיִא הָזּובְמ ןעֶועֶג ןעֶגעֶז ריִמ זַא

 םיאורג 11 6 א (ט"ע רווהמ)



 | תירחש תלפת 99
 ;ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ ,םִיָמָׁשַה לֵאְל ּודֹוה
 יל ודוה :הֶלַהְת הָואָנ םירשיל ,ַײַּב םיקידצ ּוננב

 .ׁשֶרָח ריִׁש ול וריש 5 ורמז רושע לָבָנב ,רונָכְּב
 ּוהֵׂשֲעַמ לֶכְו .יי רַבְד רשי יָּכ ;הָעו רתְּב ןָנִג ּוביִסֲה
 ;ץֶרָאָה הֵאְלָמ ײ דס , טפשמו | קדצ בָחוא ,הָנּומֲאָּב
 רֶנַּכ םנוכ ;םִאָבְצ לָּב ויָּפ חורב .ושענ םימש יי רַבְרּב
 ,ץראה לָּכ ומ ואריי : : תומוהת תורצ ואָּב ןָתּונ , ,םִיַה ימ
 אוה ,יִהיו רַמָא אוה יִּכ :לֶבַת יבשוי לָּכ ורוני ּוגנממ
 ;םימע תובשחמ איִנָה ,םיוג תַצֲע ריפה יי ; :דומעיו הָוִצ
 ;רודו רודל ובל תובשחמ ,דֹומֲעַּת םלועל יי יי תַצֲע
 ;ול הָלֲחַנְל רַחַּב םַעְה ,ויָהֹלֲא 4 רֶׁשֲא יוגה .ירשא

 שש, טי

 ט"ע שוריפ רסומ תחכות
 ןייז זיִא גַעָּבייִא ףיוא ןעֶר םיִאּורְּב  אָרְמִנ יד טְגאָז ,"הָמֹותנ ןמָש ןעֶּפּורעֶג ןֵּמֶא רעָב
 .סאוָו טאָנ וצ טְּבול יה ,דאָנעֶג 2 7 רש

 ;דאָנעֶג ןייז זיִא גיִּבייֵא ףיוא םּוראוָו לעָמיִה ןיִא טֶעּור
 .ביול ןייִא ןייֵׁש זיִא עֶניִמְראַפְטכעֶר יִד וצ טאָג ּוצ םיִקיִרֵצ טְּביֹול םיקידצ ּנְנַר

 סעֶנּורְטְס ןְהעֶצ ןּופ לעֶדיִּפַא טיִמ ףראה יא טיִמ טאָנ טְּביֹול גרוה
 ןעֶליִפְׁש ּוצ ןייש טְכאַמ ביול ָעייֵנ ןייא םֶהיֵא ּוצ טָּביִל ריש .םֶהיֵא ּוצ טֶּביול
 ןּוא דייֵר םיִמאָנ זיִא גיִמְראַפְּטְכעֶר םּוראוָו י? .רפוש ןופ יֵרְׁשעֶגְסיֹוא טיִמ
 טַּפְׂשִמּו הקר ֶצ ביל טאָה רֶע כא .ייֵקעֶמְפאַהְראוָו טיִמ זיִא קְרעוֶו ןייז ראָג
 ןעֶנעֶז דייֵר םיִמאָג טיִמ דד ,טֶלעוֶו יִד ליִפ זיִא טאָנ ןּופ רָמֶח רעֶד
 טְפאַׁשְרעֶה יד ראָג ליומ ןייז ןּופ םּוטָא םעֶר טיִמ ןּוא לעֶמיִה יד ןעְראוועַב
 רֶע םִי םעֶד ןופ רעֶסאוַו יִד רֶעֹומַא יונ ןייֵא טְלעֶמאַו רֶע פני ,לעֶמיִה ןופ
 סאָנ ראפ ןעֶטְכְראָפ ןעֶלאַז גאָר ,דָנּורְנִּפָא יִד ׁשיִנעֶטְלעֶהאַּב יִד ןיִא טיִג
 רעֶציִז יִד עֶלא ןעֶּבאָה אָרומ ןעֶלאָז םהיא ראפ טְלעוֶו רעֶד ןופ טייל עֶלַא
 טְפאַׁש רֶע םאוָו יוזא זיִא טְגאָז רֶע סאוָו םּוראוָו יל .טְלעוֶו רעֶד ףיוא |

 ןעֶרייֵה יד ןּופ גנּוטְכאַרמ םאָד טְרעֶטְׁשְראַפ טאָה טאָנ % ,ןייֵמְׁש טְּבייַלּב
 םיִטאָנ חצי ,רעֶקְלעֶפ עֶטְכעֶלְׂש ןּופ ןעֶמְכאַרְמ םאָד עֶמיִמְרעֶפ טאָה רַע
 ןּופ בייל ןעֶצְראַה ןייז ןיִא הָבָׁשֲחמ יִד געֶּבייֵא ףיוא ןייֵמְׁש טְּביילְב הָצֵע
 רעֶטְכעֶר רעֶד םאוָו קְלאָפ םעֶד .לואוו ישא ,רוד ןעֶרעדנַא םּוצ רוד ןייֵא
 מאג טאָה רֶע םאוָו קלאפ םעֶר לואוו טאָנ ןייז זיִא טאָנ רעֶניִטְפאַהְראוָו ןוא

 ןֶעּבולקֶענסיֹוא 0 19 6 א (ם"ע רװחמ)
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 ןּוכְמִמ :םֶרֶאָה יִנְּב לָּכ תֶא הֶאְר ,יי טיִּבִה םִיַמָׁשִמ
 ,םָּבִל דַחַי רֵצֹויַה ;ץֶרָאָה יבשוי לָּכ לֶא ַחיִנְׁשִה ּתבִש

 ,לֶיָח בֶרֶּב עשונ ְךֶלֶמֵה ןיִא ;םֶהיֵׂשֲעַמ לָּכ לֶא ןיִב
 בֹורְבּו ,הָעּוׁשְתִל סוסה רַקָׁש :חפ ברב לֵצָנִי אל 8 |

 :ּודְסַחְל םיִלֲחַיְמַל ,ויָאָרְי לֵא יי ןיֵע הנה :טֵָמי אל ולח
 הֶתַכִח ּונשפנ ; בֶעְרִּב םֶתֹויַחְלּו ,םֶׁשָפַנ תֶוָמִמ ליִצַהְל
 םֵׁשְב יִּכ ,ּונֵּבִל חמש וב יִּכ :אוה 'ּוננְגִמּו ּונְָזֲע ,ַײל
 ;ךֶל וַגְלֲחְי רֶׁשֲאַּכ ;ּוניִלֲע יי ְךֶדֶסֵח יִהְי ;ּונחֶמִב 'ושדק

 רֵמָזְלּו ,ייל תֹודֹוהְל בוט ; תֶּבַׁשַה םויל ,ריִׁש רֹומְזִמ
 ךְתָנּומֲאְו .ךְךסח רֶקְוַּּב דינהל :ןוילע דמשל
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 רסומ תחכות ט"ע שוריפ

 ל ריז א ,רמ ןש המ יד נו ל בר ןייפ ראפ ץֶּבילעֶגמיוא
 0 כעטי טעו הָנ תב ,ןפֶא לול לעָמיִה םעֶד ןופ טיפש  ,םֶהיֵא
 :ןֵמָא ּוניֵמְיְּב הָרֵהְמִּב ו רעֶרניִ עֶלַא יד טְהעֶז רֶע טאָנ

 רֶע סאוָו טָרָא םעֶד ןופ ןּונְמִ .םָדָא
 רעֶציִז יד עֶלַא ּוצ ןעֶקּוק רֶע טּוהְט ןעֶציִז ןעֶטְראָד לאָו רֶע טייֵרְגעֶג ןָא טאָה
 מייֵטְשְרעֶּפ רעֶצְרעֶה עֶלַא ןעֶּפאַשעֶּב טאָה םאוָו רעֶד רויס ;רֶרֶע רעֶד ןּופ
 ְךֶרּוד ןעָפְלאָהעֶג טיָנ טְרעוֶו ְךֶלֶמ רעֶד זיפ .קרעוו עֶרֶעייֵז עֶלַא יַאְדוַוְּב רֶע
 עֶשְטאָח הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא לּוציִנ טיִנ טְרעוֶו רעֶטְסְקְראַמְׁש רעֶר לֶיַח לֶהיֵפ ןייז
 ׁשְלאַפ זיא םִע יש ,ףֶליִה ןייַז זיִא ה"ב טאָנ טיִמ רֶהאָנ ַחֹּכ ליִפ טאָה רֶע
 רֶע טְרעוֶו לִיַח ליִפ ןייז טיִמ ןעֶפְלעֶה לאָז דְרעַּפַא ןופ טייֵקְראַטְש .סאָד
 עֶגיִטְבְראַפ עֶנייַז גְנּומְכַא טּונ טאָנ הנה .הָמָחְלִמ רעֶר ןיִא ןעֶנּורְטְנַא טיִנ
 רֶעייֵז םיוט םעֶד ןּופ ןייז ליִצַמ ּוצ .ליִצְ ,דאָניִג ןייַז ּוצ ןעֶפאָה סאוָו יִד ּוצ
 רעֶּבייַל עֶרעֶזְנּוא ינשמ , רעֶגְנּוה א זיא םַע עֶׁשְטאָה יז ןעֶרעֶנְרעֶד ןוא בייל
 .רֶע זיִא רעֶציִׁשעֶּב רעֶזְנּוא ןּוא רעֶּפְלעֶה רעֶוְנּוא טאָג ּוצ ןעֶפאָה ןֶעּוט
 ןעֶגיִלייֵה ןייז ןיִא ץֶראַה רעֶזְנּוא ןֶעייֵרְּפ ְךיִז טּוהָמ םֶהיֵא טיִמ םּוראוָו 5
 יונ זנוא ףיֹוא דאָניִג ןייב ןייז לאָז םָע יח: יז ריִמ ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ ןעֶמאַנ

 ;ריִד וצ ןעֶפאָה רימ
 םֶהיִא ןעֶלאַז םינחכ יד זַא ןעֶראוָועֶג טְכאַמעֶג זיִא רומְזִמ רעֶד יל רֹומְזִמ

 ןעֶגְניִז ּוצ ןוא םאָנ ּוצ ןעֶּביױל וצ םּוג זיִא םִע :% ,תַּבַׁש םּוא ןעֶגְניִז
 ןייד היִרְפ עֶלַא ןעֶלייֵצְרעֶר ןצ דיס? ,טאָנ רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא ןעֶסאָג ןייב וצ

 דסה 12 6 ₪ (ט"ע רוותמ)
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 אל רַעּב שיא ףיתובשחמ וקמע דאס יי  ְךיִׂשֲעַמ
 ומְּכ םיִעָׁשְר ַחֹורְפִּב :תאז תֶא ןיִבָי אל ליִסָכּו ,עֶדָי
 :דַע יִדֲע  םדמשהל .ןוא יֵלֲעֹוּפ לָּכ ּוציִציו ,בָׂשֵע
 הָנְה יִּכ ,יי ךיֶבְא הֶנִה יִּכ :יי םֶלֹועְל ,םֹורָמ הֶּתִאְו
 םיִאְרִּכ םֶרֵּתַו :ןןוָא יִלֲעֹוּפ לָּכ ּודְרִּפְתִי ,ּודבאי יבוא
 םיִמָקַּב ,יִרְושְּב ִניֵע םֵּבִּתַו :ןְנער ןְמָׁשְּב יתולב .ינרק
 זֶרָאְּכ ,חְרפי רֶמֶּתַּכ קידצ :יִנְזִא הָנְעַמְׂשִּת ,םיִעָרְמ יֵלָע

 ח ירמא
 טְגְנעֶרְּב טּוקלי רעֶד ,ךיָלָעְפְּב 'ה יִנְַּחִמִׂש יִּב

 ןֹעְמִׁש יב אְנַּת רעֶגיִלייַה רעֶד ,הֶָׂשֲעַמַא
 טאָה רֶע סאוָו דיִמְלַּתַא טאַהעֶג טאָה יִאָחּוי ןֶּב
 ךיִנ טאָה רָע רֶהאָנ ,ןעֶנְרעֶק ּוצ טְרעֶהעֶגְפיֹוא
 תיִלְצִמ טאָה ןוא ,ןעֶלְדְנאַה םּוצ ןעֶמּונעֶג
 אֵנֵקְמ םיִדיִמְלַּת טְׁשעֶר יד ךיז ןעֶּבאָה , ןעֶועוֶועֶג

 ןֹועְמִׁש יִּבַו טאָה ,דיִמְלַּת םעֶד ןיִא ןעֶועֶוועֶג
 ןוא , ןייַבַא לְהאָשַא ןיִא ןעֶמּונעֶג ייֵז יִאָמּיי ןֶב
 סיֹרַא לאָו יִז דְרָע רעָד ּוצ טְגאָועֶג טאָה
 ,רֶהיִא ןיא .ףיז טְניִפעֶג םאוָו דְלאָג םאָד ןעֶּגעֶג
 עֶגעֶרְלאָג טיִמ לֶהיֵפ ןעֶראוָועֶג לֶחאָּט רעֶד זיא

 ט"ע שוריפ
 טייֵהְראוָו ןייד ןּוא דָסֶח ןייַד היִרְפ
 יִלכַא ףיֹוא יא .ְכאַנ עֶלֵא
 וא םיִנֹורְטִמ ןְרעֶצ ןופ רֶמֶז
 ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו ריִמ לעֶדיִּפַא ףיוא
 ןעֶליִּפְׁש ּוצ נוא ליומ םעֶד טי
 טאָה טאָנ לייוַו ל ,ףְראַהַא טיִמ
 ןופ קְרעוֶו יִד טיִמ טייֵרְפְרעֶד ףימ
 ןּופ קְרעוֶו יד ןעֶגעוֶו ןגפ םיִסָנ עניי

 וצ ןעֶגְניִז ףיא לעוֶו דנעֶה עֶנייַד םיִריִמְלִּת עֶנייַו ּוצ טְגאָועֶג רֶע טאָה ,ךעֶלְדְנעֶב |
 יד ןעֶנעֶז םיֹורְג רֶעייֵז יוִו 5 .,ריִד

 סאוָו ׁשְטְנעֶמ ןייא ש* .ףיִמ ןעֶנעֶז תובשחמ עֶנייֵד טאָג ריד ןופ קְרעוֶו
 טייֵמְׁשְרעֶפ ראנ ןייֵא נּוא טיָנ םֶע טיי הָמָכֲח ןּופ טְרעֶליִגְסיֹוא זיִא
 ןעקְרעוֶו סאוָו עֶלַא נּוא ןְהיֵלְּב םיִעָׁשְר יִד סאוָו סאָד פי ,םינ סאָד
 לעֶסיִּב רֶעייֵז ףיוא ייֵז ןעֶלְהאָצעֶּב ןצ .רֶהאָנ זיִא הָתְלִצַה ןעֶּבאָה טְכעֶרְמּוא
 ףיוא ןעֶרעוֶו טְגעֶליִטְרעֶפ ןעֶלאָז ייֵז נוא טְלעוֶו רעֶד ףיוא םיִׂשֲעַמ עטוג
 ףיוה טְסיִּב טאָג ּוד נוא הא .אָּבַה םלוע ןייק ןעֶּבאָה טינ ןעֶלאָז ייֵז געֶּבייֵא
 .ְרעֶפ ןעֶלעוֶו טְנייַפ טאָנ ףיד ןעֶּבאַה סאוָו סנייפ עֶנייַד יִנ .נעּבייֵא ףיוא
 .ןעֶרעוֶו טייִרָּפְש ּוצ ןעֶלעוֶו טְכעֶרְמּוא ןעֶקְרעוֶו סאוָו יד עֶלַא ןעֶרעוֶו ןעֶראָל
 ןופ רעֶנְרעֶה יד יוִו ןעֶרעווֶוטּבייֵהְרעֶד טעוֶו טְפאַשְרעֶה ןיימ רעֶּבַא לנג
 נא שגפנ ,לייֵא ןעֶטעֶפ טיִמ ןעֶרעוֶו טְריִמְׁשעֶג טעוֶו ּפאק ןייֵמ םִאָר הָיַח ןייֵא
 ןָא ץְבעֶלְׁש ןְהעֶז ריִמ ןָא ןעֶליוִו סאוָו יִד ןָא ץְכעֶלְׁש ןְהעֶז טעוֶו גיוא ןייַמ
 רֶעייֵז ןעֶרעֶה ןעֶרֶעיוא עֶנייַמ ןעֶלעוֶו ריִמ ףיוא ןֶעייֵמְש םאוָו םיִעָׁשָר יד
 ןעֶנעֶט ןייֵא יו) םיֹוּב לעֶטייֵמַא יו ןְהיִלְּב טעוֶו קירצ רעֶד 'קידצ ,הָלָּפַמ

 םיֹוּב 14 6 (ט"ע רזוחמ)
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 וניִהְלֶא  תורְצַחְּב .יי תיֵבְּב םילותש :הָנְׂשִי ןונְבְלַּב |
 ;ויְהִי םיִננֲעַרְו םיִנֵׁשְד' ,הָביִׂשְּב ןובוני דוע ;ןחירפִי
 :וב כ התלע הָתְלְוַע אלו ירוצ ,י רֶׁשֵי יִּכ דיִנֵהָל

 ,לֵבָּת ןוכת ףא ,רזאתה וע ַײ ׁשֶבָל ,ׁשֵבָל תּואָנ ְךֶלֶמ יי
 תֹורָהְנ ּואׂשָנ :הָּתֶא םֶלֹועֵמ ,זָאֵמ ךאָסִּכ ןֹוכָנ : םֹומָּת לֵב

 םִיַמ תֹולֹוּקְמ :םִיַכָד תֹורָהְנ ּואְׂשִי ,םָלֹוק תֹורָחְנ ּואְׂשִנ
 ונְמֲאַנ ףיתודע ;יי םֹורָמַּב ריִדֲא ,םֶי יִרְּבְׁשִמ םיִריִדֲא טי

 ; םיִמָי ךֶראָל יי ,שֶדוק הָוֲאָנ ּךְתיִבְל ,דאָמ
 גט ו

 ט"ע שוריפ
 :קאו) סיֹורְג רֶע טעוֶו דָלאוו ןיִא םיוּב
 ןייז ןעֶלעוֶו םיִדְמּול יד םיִלּותְׁש ,ןעֶמ
 ףוה םעֶד ןיא זיוה סי טאָג ןיִא טְצְנאַלְפיִג
 ,ןְהיֵלְּב יז ןעֶלעוֶו טאָג רעֶזְנּוא ןופ
 ףיוא ןיִגאָרְמ טכּורפ אנ ןיִלעוֶו ייֵז רוע
 גיִמְפאַהְנייווְצ נא טעֶּפ רעֶטְלֶע רעֶּד
 עב טעוֶו רע רינס? ,ןייַז ייֵז ןעֶלעוֶו
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 ןח ירמא
 ןעֶמיִװ ראָנ ,םָליוָנ רֶהיֵא לֶהיֵפיִו ךייֵא טְמעֶג
 רעַײַא ןּופ רֶהיֵא טְמעֶג םאָד וַא רֶהיֵא טְלאָו
 יו יונ ,םאָה רֶהיִא סאו .אָּבַה םֶלֹוע קָלֵח
 טְלאָוועֶג טיִנ ייו ןעֶּבאָה טְרעֶמעֶג םאָד ןעֶּבאָה
 םעֶד טְגאָועֶג ןעֶּבאָה ןּוא ,רְלאָג סאָד ןעֶמעֶג
 ףיִרָי הֵׂשֲעטְּב ,ףיֶלְעַפְּב 'ה ִנַתְחַמְׂש בי קּוסּפ
 ראָנ ויִא דייֵרְפ רעֶונּוא , שייט ןיִא סאָד "נָא
 טְסאָה םאוָו תֹוָצְמִּנ הֶרֹוּת יִד תֹולּועּפ עֶגייֵד
 ראנ וא סאוָו דְלאָג םאֶד טיִנ ,ןעֶּבעֶגעֶג ןנוא

 : הזה סע ןגפ ,לויונ רעֶד ןופ הֶאָנַהַּת
 רעֶזְנּוא זַא עילאי ּוצ + טְנאָז

 ְךיִז טאָה טאָנ טייֵקְסיֹורְנ ריילְקעֶג ןָא טאָה נּוא טְניֵניִקעֶג טאָה טאָנ 5 0
 טְלעוֶו יד טאָה נוא ְליְִראַנעֶג םּורַא נּוא טייֵקְראַמְׁש טיִמ רייֵלְקעֶג א

 ןָא ויִא לּומְׁש ןייב וי .ןעֶשְמיִלְנְסיוא םיִנ ְךיִז לֹאָז יז זַא טייֵרְּבעֶג ןָא
 טְלעוֶו יִד ןעֶפּויְׁשעֶּב טְסאָה ּוד רעֶדייֵא ןיִא ןָא ןעֶפאַשעֶּג טְלעוֶו ןּופ טייֵרְּבעֶג
 יז טאָנ ט ,לוקַא ןעֶּביִו והענ ףיוא ןעֶּבאָה ןעְביימ יִד יי ,ןעֶזעֶוְועֶג ףיוא ּומְסיִּ
 ףיוא ןעָּבאַה ןעֶכייֵט יד ּוִָׂ .לוק רֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶג ףיוא ןעֶּכאָה ןעֶכייֵמ
 עֶקְראַטְׁש יד ןופ לוק םעֶד ןופ רו עמ רעָּבָא תילילפ ,ןעֶרְניִא עֶרֶעייֵז ןעֶּביֹוהעֶג
 טאָנ ןופ לוק סא קֶראַמְׁש זיא םִי םעֶד ןופ ןעֶדְניִא יר ןּופ גוא רעָסאוו
 ןעֶנעֶז הלוא רעֶד .ףיוא ׁשעֶנעֶגייַצעֶּב עֶנייֵד ליפיצ ,לעֶמיִה ןיִא םָציִז סאוָו :
 תיֵּב רעֶד טייֵקְגיִלייֵה םאָד ןייש ןייז םעוֶו זיוה ןייד וצ טְּבייֵלְנאַּב רֶעייֵז !

 טיִנ טעֶו א געֶמ עֶגְנאַל ףיוא ןעֶרעוֶו םֶעיוּבעֶג םעוֶו ׁשְדְקַמַה
 : ;ןעֶרעֶוֶו בּורָח
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 תירחש תלפת 0
 יִהְי :ויִׂשֲעַמְּב יי חמשי ,םֶלֹועְל יי דובב יִהְי

 חֵרָזִמִמ :םלוע רֵעְו הָּתִעַמ ,ְךֶרֹובְמ יי םש
 ל - םְר :יי םש לֶלֶהֶמ ,ואובְמ רע שָמָש
 ? ףמש יי :ֹורֹובְּכ םימשה לע ,ָי םיוג
 "אס ןיִבַה םִיַמְׁשַּב ,ָ :רורָו רול ףרכז יי
 לֵגָתְו םִיַמְׁשַה ּוחְמְׂשִי :הֶלָשְמ לֹּכַּב ֹותּוכְלַמּו
 ,ּךְלָמ יי ,ךֶלֶמ וי למי יי םיוגב ּורְמאְֹו ,ץֶרָאָה
 ּורְבֶא ,רֶעְו םֶלֹוע ְךֶלֶמ יי :דעו םלועל ךולמי יי

 תֹובְׁשְחַמ איִנָה ,םִיֹונ תַצָעַריִפַהיַי :וצרַאמ םיונ
 יי תַצֲעַו ,שיא בֶלְּב תֹובְׁשֲחַמ תֹוּבַר :םימע

 רסומ ילשמ

 ריִמ ,'וכ ויָׂשֲעַמְּב יי חַמְׂשִי 'וכ דֹובְכ יהי

 יִפ לַע ןעשטייט םיֹוא .םיִקּוִּפ יד ןעֶלעוֶו

 רעֶמיֹורְגַא ןעֶּפאָרְטעֶג לְהאָמַא טאָה םִע ,לשמ

 ןעֶׁשְנאַּפעקע טיִמ געוו" ןיא ןעֶרְהאָפעֶג ןיִא ְךֶלֶמ
 טְנאַגְראַפ זיִא םִֶע ןּוא ,רעֶמייֵב ןּוא ןסעֶטעֶראַקְו

 זיִא סֶע ןוא ןעֶראוָועֶג טְניִקְלאוָוְרעֶפ קְראַטְׁש

 ןעֶרעֶגּוד עֶקְראַטְׁש טיִמ ןעֶגעֶר ץיילפ א ּפאָרַא
 ,וצ טייֵקְדְניוִוְׁשעֶג טיִמ ויא ןעֶמ ,ןעֶצּולְּב ןּוא

 יִד ןיִא דְלאַּב ןּוא ףְואָדַא ּוצ ןעֶרְהאָפעֶג
 ןעֶרְהאֶּפעֶג ןייבא ןיִא ףְראָד ןופ ּבּוטְׁש יִטְׁשְרֶע

 ט"ע שוריפ
 ןופ רובַּכ רעֶד ןייז לאָז םָע רי יִהְי

 ףיז לאָז רֶע געֶּבייֵא ףיֹוא טאָנ
 .םיִׂשֲעַמ עֶנייַז עֶלַא טיִמ טאָג ןֶעייֵרְפ
 טאָג ןופ ןעֶמאַנ רעֶד ןייז לאָז םִע יח
 .געֶּבייֵא זיִּב רנּוצַא ןּופ טְשְנעֶּבעֶג
 רעֶטְנּוא ויִב ָנּוז יִד גְנאַג ףוא ןופ חרוממ
 שנ ,ןעֶמאָנסיְטאָג טְּבולעֶג זיִא גְנאַג

 . רעֶקְלעֶּפ עֶלַא ףיוא ןעֶּביוהְרעֶד זיא /

 "עי ףיוא זיִא ןעֶמאַנ ןייב טאָג ₪ .רובָּב ןייז זיִא לעֶמיִה םעֶד 8

 טאָה טאָג .ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ויִּב רוד ןייא ןופ ןיא ׁשעֶנעֶכעֶדעֶג ןייַד טאָג

 ןייז טְניִטְלעוֶועֶג ןעֶנעֶוֶו טְסעֶד ןופ לוטש ןייז טייֵרְגעֶג א לעֶמיִה ןיא

 נןא ןעֶלְמיִה יד ןֶעייֵרְפ ְךיִז ןעֶלעוֶו םִע ּוחמָׂשִ ; רעֶטְרֶע עלא ןיִא ףיירגיניק

 רעֶקְלעֶפ יִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶנאַז טעוֶו ןעֶמ גוא דְרֶע יד ןייז געֶטְסּול טעוו סֶע

 אנ גּוא טְגיִניִקעֶג טאָה רֶע נוא 2 םאָנ 3 , טְגיִניִקעֶג טאָה ןיילא טאָג

 יײֵז .געֶּבייֵא ףיוא | ביִנ ןיק ןייֵא זיא םאָנ ; .געֶּבייֵא ףיוא ןעניניק ףיוא טעוֶו

 להיפ תֹוּבַנ ,דְנאַל ןייַז ןּופ םיִכָכֹוּכ ירבוע יִד ןעְראוועְנ ןעֶראַלְרעֶּפ ןעֶנעֶז

 םויק ןייק רעב א טאָה םִע ןעֶׁשְטְנעֶמ ןייא ןּופ ןעֶצְראַה ןיִא זיא ןעֶקְנאַרעֶג

 ּומאָנ ןּופ הֵצָע 'יר תַצֲע .םגיק ןייא אוי טאָה טאָג ןופ הַּצֵע יִד רעֶּבַא .םיָנ
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 7 טמ תירחש תלפת
 תובשחמ ,דומעת םֶלֹועְל יי תַצָע :םּוקָת איה
 .הָוצ אּוה ,יִהָיַו רַמָא אוה יִּכ :רֹודָו רֹודָל ובל
 יִּכ ;ול בֶׁשֹומְל הָוִא ,ןויִצְּב ָי רַחָב יִּכ :דומעיו
 אל יִּכ :ֹותְלִנְסִל לֵאָרְׂשִי ,הָי ול רַחָּב בֹקֲעַי
 םוחר אּוהְו :בֹוזֲעַי אל ֹותָלֲחְנְו ,ומע יי שוטי
 .ופא ביִׁשֲהְל הָּבְרִהְו ,תיחשי אֹלְו ,ןוָע רּפַבְי
 ונָנעְי ךלמה ,הָעיִׁשֹוה יי :ֹותְמָח לָּכ ריִעָי אלו

 ;ונֲאְרִק םֹויְב
 םעה ירשא :הָלָס ךוללהי דוע .ְּךֶהיֵב יֵבְׁשֹוי ירשא

 ,דִוָדְל הֶלֵהְּת ;ויהלא יש םֶעָה יִרְׁשַא ,ול הֶכָּכֶׁש
 :דָעְו םלועל ְךֶמֶׁש הָכְרְבֲאַו .ְךֶלֶמַה יהלֶא ְךְַמֹורֲא

 עי א

 ט"ע שוריפ
 ןעֶקְנאַרעֶג יר ןיימָש געָּבייֵא טְּבייֵלְּב
 םּוצ רוד ןייַא ןּופ זיִא ןעֶצְראַה ןייז ןופ
 טאָה רֶע סאוָו ץֶלַא ? .ןעֶרעֶדְנַא
 רְנאַטְׁשאַּנ ןייא ךעראוועג זיא טְגאָזעֶג
 .ךעֶדְסיֹוא טאָה טאָג ןעְר * ,ּוצְרעֶ

 רסומ ילשמ
 ןעֶּבאָה ןוא , םיִרָׂש עֶדַא עֶגייַו טיס ְךֶלֶמ רעָר
 יייעעּב ,גאָט ןיִּב טְגיִטְכעֶנעֶג ּבּוטְׁש רעֶד ןיא
 וצ ןעֶועֶועֶג ְךיִלְגעֶה שיִנ ןיִא טְכאַנ עֶצְנאַגַא
 תיֵּבַה לַעַּב רעֶד ,ץןעֶרְהאָפעֶג קעֶווַא םיִכָׂש יד טיִמ ְךֶלֶמ רעד זי היוְפ רעָד ןיִא ,ןעֶרְהאָפ
 ףְראָד ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג םיֹורַא ויִא בּוטְׁש יִד ןּופ
 מאָה טְנאַנ יִר םאְר טְמְהיִועֶג ףינ טאָה ןוא

 וצ יז לאָז ןויצ טאַטְׁש יד ןָא ליוו
 - יד ןעֶלייוֵוְרעֶדְסיוא ןּוהְטעֶג םאָג טאָה בֹקֲעַי ןעֶד יג ,גְנוציִ ןייא םהיא
 טעוֶו ּבֶרַא ןייז נּוא קְלאָפ ןיינ טאָג ןעֶד יִּ "קאפ טְּביִלעֶג ןייַא ראפ לֵאָרָׂשִי
 ןעֶּבעֶגְרעֶפ טּוהט רֶע רעֶגיִמְראַּבְרעֶרַא זיא רֶע אה .ןעֶזאָלְרעֶפ טיִנ רַע
 טּוהִמ נּוא ןעֶרעֶק ּוצ רעֶדיוִו טְרעֶמ גּוא ןעֶּבְראַרְרעֶּפ טיִנ טעוֶו נּוא דֶניִז יד
 ןְנּוא לאָז גיִניק רעֶד ןעֶּפְלעֶה ּוהָמ טאָג : .ןעֶראָצסּורְג ןייז ןעקעוֶוְרעֶד שי

 ;םיִא גצ ןעֶפּור ריִמ ןוֶו גאָט םעֶד ןיִא ןעֶרעֶפְטְנֶע
 סאָד ןעֶמ טְנייֵמ םאָד זיוה ןייב ןיִא ןעֶציִז סאוָו יִד וצ לואוו יל" יִרְׂשַא

 לואוו ירץט ,געָּבייֵא ןעֶּביול ןּוהְמ ףיר יז ןעֶלעוֶו ְךאָנ תָסֶנְּכַה תיֵּב
 טאָנ סאו קְלאַפ םעֶד לואוו תֹוָצִמ לֶהיִפ יוזא טאָה סאו קְלאָּפ םעֶר ּוצ
 טאָג ןיימ ףיד לעוֶו ףיא טְּביֹולעֶג טאָנ טאָה ךֶלֶמַה דוד הנ ,םאָג ןייז זיא
 לע נאַמ עֶלַמ "ל ,נעבייא א ןעֶמאָנ ןייד ןעָביול לוו נוא ןעֶּביוהְרעֶד
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 תירחש תלפת

 יי לֹודָנ :דַעָו םָלֹועְל ְּךֶמִׁש הָלְלַהֲאַו ,ָךָכָרָבֶא םוי לֶכְּב
 חַּבַׁשְי רודל רוד :רקח ןיִא .ֹותְלְרִנְלְו ,ראָמ לֶלְהִמּו
 יֵרְבָדְו , ְרֹוה דֹובָּכ רֵדֲה וי ךיֶתֹוּובְנּו ,ךיֶׂשֲעַמ
 עו ְךיֶתֹאָלְפָנ
 ןונח נר ףתקדצו ,ועיִּב ךבוט בֵר = ;הָנְרְּפַסֲא
 וימחרו ,ל5ל יי בוט ; דֶסֶח לֶדֶנּו םיפא ךרא ,יי םּוחַרְ
 :הָביכְרְבְי ךֶריִטֲחַנ ,ְיִׂשֲעַט לָּכ יי ךודוי :ויִׂשֲעַמ לָּכ לַע
 ינבל עיר לה רב ְךֶתָרּובְנּו ,ּורֵמאֹיְךְתּוכְלַמ דֹובְּכ
 ףתוכלמ ;ותּוכְלַמ רדַח דֹובְכּו ,ויָתֹורּובְנ םֶדָאָה
 ךסופ ;רֹודָו רוד לֶכַּב ךִתלשממו ,םימלוע לָּכ תוכלמ
 ְךיֶלֵא לכ יִניֵע .םיִפּופְּכַה לָכְל ףֵקֹזְו ,םיִלְפֹונַה לֶכְל יי

 רסומ ילשמ
 טאָה רש ןּוא דֹובָּכ ןעֶּעֶגעֶג םֶהיֵא ךֶלֶמ רעָד

 עֶלַא טיִמ טְגיִטְכעֶגעֶג ּבּוטְׁש ןיִא םֶהיֵא יי

 ןעֶּבאָה הֶראָד ןופ ןעֶׁשְטְנעֶמ יִד ,םיִרָׂש עניי

 ןעֶמּוקעֶג ךֶלֶמ רעֶנ ןעֶד ןיִא ,םֶהיֵא ןּופ טְכאַלעֶּג
 טְלאוָועֶג ריד טאָה רֶע לייונ ןעֶגיִטְכעֶג רוך וצ

 ןייבא םֶהיֵא םאה ןעֶגעֶר רעָד ,רֹובְּכ ןעֶּבעֶג

 םקיִא זיא ּבּוטְׁש ןייִד לייֵוַו , ויָד וצ ןעֶּביִרְפעֶג ,

 ט"ע שוריפ
 ףיד לעוֶו ךיִא גוא ןעֶשְטְנעֶּב ףיד ךי
 זיִא טאָג ליד .געֶּבייֵא ףיוא בוול
 ּביִולַעָג רֶעייֵז זיִא וא םְרעֶּפְכַאעֶג
 ןייק אָמיִנ זיִא הָלֹּודְג ןייַז ּוצ גּוא
 ןעֶּביױל ןעֶלעוֶו רוד ןייא רוד ,גָנּומְׁשְראַפ
 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ םיִׂשֲעַמ עֶנייַד

 םעֶנייֵׁש ןייַד ןּופ ביול ןייד יה .ןעֶנאָז ייֵז ןעֶלעוֶו תורּובְנ עֶנייֵד גּוא רוד

 נוא וישו .ןעֶלייֵצְרעֶד ְךיִא לעוֶו רעְדְנואוו עֶנייֵד ןופ דייר יִד נוא רובָּכ

 הָלּורְג ןייב גּוא ןַעְגאָז ןעֶרּוי יד ןעֶלעוֶו קְרעֶוֶו עֶגיִטְכְראָפ עַקְיואַטְׁש עֶנייֵד

 להיפ ןייד ןעֶנאַמְרעֶד ןֶעּומ גּוא ןעֶרייֵר ןעּומ ייֵז יג ,ןעֶלייֵצְרעֶר ְךיִא לעוֶו

 ןייא זיִא טאָג ןּימ .טייֵקעֶטְכעֶרעֶג ןייב ןעֶגְניִו נוא טְסּומ ּוד סאוָו םיִטּונ

 ,םיִדָסֲח עֶסיֹורְנ םּוהְמ נא ןעֶראַצ | יי ְרעֶגְנעֶלְרעֶר נוא רעֶגיִמְראַּבְרעֶר

 ,תונָמֲחַר ןייַז ויִא קְרעוֶו עֶנייַז על ףיוא נוא עֶלַא וצ םּוג זיִא טאָנ גופא

 םיִריִסֲח עֶנייַד נּוא ּביױל ןייא ריִד ּוצ טְמּוק קְרעוֶו עֶנייֵד עֶלֶא ןּופ ,ףודפ

 עֶנייִַד גּוא ןעֶנאָז ייֵז ןָעּומ הָכּולְמ ןייד ןּוּפ רוב םעֶד יי? .ךיִד ןעֶּביול

 םיִטאָנ ןייז םֶסְרַפְמ ּוצ זיִא םַעַמ רֶעייֵז נוא עיִדֹוהְל .ןעֶדייֵר ייֵז ןָעּוט תורּובְג

 ןייד ףֶתּוכְלט | הָבּולְמ ןייז ןופ רובָּכ םענייש םעֶד נּוא ןעֶׁשטְנעֶמ יִר ּוצ תורּובְנ

 עֶלַא ףיוא זיא טייֵקעֶטְלעוֶועֶג ןייד נּוא ןעֶטְלעוֶו עֶלַא ףיוא זיא הָבּולְמ

 ןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא נּוא ןעלאפ סאוָו עֶלַא רעֶטְנּוא טְנְהעֶּל טאָנ טופ ,תורוד

 יעָּב עֶלַא ךופ ןעְביוא יִד יגיש .ןעֶלעֶטְׁש ףיוא טאָג ייֵז טְכאַמ ןעֶגיוּבעֶג ןייִא
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 תֶא חַתופ :ותָעְּב םֶלֶכֶא תֶא םֶהָל ןֵתֹונ הֶתַאְו ,ּורָּבַשי
 ,ויָכָרְד לֶכְּב יי קידצ :ןֹוצָר יח לֶכְל ַעיִבְׂשִמּו ,ךֶדָי
 רֶׁשֲא לֹכְל ,ויִארוק לָכְל יי בורק :ויִׂשֲעַמ לֵכְּב דיִסָחְ
 עמשי םֶתָעוׁש תאו הֶׂשֲעַי ויִאְרִי ןוצְר :תַמָּאְב והארי
 םיִעָשְרִה לָּכ תֶאְו ,ויבַהא לָּכ תֶא יי רמוש :םֶעיִשויו
 ושרק םֵׁש רֶָשְּב לָּכ ְךֵרָביֵו ,יִפ רָּבִדִי יי תלהת : דיִמְׁשִי
 :הוללַה ,םָלֹוע דַעוהֶּתִעַמ הי ךְרְבְנ ונחנַאו :דַעְו םלועל
 . ימלאל הָרְמַזָא ,יַיַחְּב יי הָלְלַהֲא :ַי תֶא ישפנ יִלְלַה ,ּהָיּולְלַה

 15 ןיֵאָׁש םֶדָא ןָבְּב ,םיִביִדְנִב וחְמִבִּת לֶא :יִרֹועְּב
 ּודְבָא אּוהַה םֹויַּב ,ֹותָמְדַאְל בּוׁשָי חור אֵצַּת :הָעּוׁשִת
 :ויָהֹלָא יג לע ֹורְבַׂש ,ֹורזִעַּב בֹקֲעַי לֵאָׁש יִרְׁשַא יָתֹונֹּתְׁשֲע

 רמומ ילשמ יי ט"ע שוריפ
 יד ןּופ ןעֶּבּוטְׁש עֶלַא רע עב גנא ןעֶפאָה ריד ּוצ ןֶעוט ׁשעֶנעֶפעֶש

 ה יי הל רעד יא אל עה וי רעֶר ]יא גְראוַועֶסְצרֶעייֵזטְסינ וד
 ןייכא ןעֶמ ךָלֶמ רעֶד ןּוא ,רעֶטעוֶו םעֶנייִשַא דָנאַה ןייב טְסְנעֶפֶע ּוד סמ* ,טייצ

 רעהו עב , יונ רָע ןעֶמעֶט ּוצ ןשי ןעֶביִלְטיִא ןעֶטעֶז ןָא טְסְכאַמ ּוד גּוא
 קירצ ןייא זיִא טאָג = ?ידצ ,ְךאָנ ןֹוצָר ןייַז ְךאָנ תּויח ףיז ןיִא טאָה סאוָו

 טאָנ יה ,קְרעוֶו עֶנייַז עֶלַא ןיא דיִסָח ַא ּויִא גּוא ןעֶגעוֶו עֶנייֵז עֶלַא ןיִא
 םאָד תֶמֲא טיִמ םיִא ןעֶפּור סאוָו עֶלַא ּוצ רעֶּפּור עֶנייֵז עֶלַא ּוצ טְניִהאָנ זיִא
 עֶגיִטְכְראַפ עֶנייֵז ןּופ ןֹוצָר םעֶד וי ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ טְסייֵה
 טאָנ רטוש יי טפְלעֶה נוא ּוצ רֶע טְרעֶה ייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז גוא טאָג טּוהְט
 ןיימ תַכֵהְּת , ךֶע טְגיִליִמ ראפ םיִעָׁשְר עֶלַא גוא ,רעֶּבאָה ביל עֶנייַז עֶלַא טיה

 ןעָביול ףיוא ןֶעומ ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶלַא נוא ּבױל ם'ִמאָנ ןעֶרְייִר טּוהְמ ליומ
 טאָנ ןעֶשְטְנעֶּב ןעֶלעוֶו ריִמ רעֶּבָא יח ,גיִּבייֵא ? ףיוא ןעֶמאַנ ןעֶניִלייֵה ןיינ

 ;גיִּבייֵא ויִּב טְנייַה ןּופ |
 לַּכ הָלְַהֲא טאָנ ךיוא ּביול בייל ןיימ יִד נוא טאָג טְּביול עֶלַא רֶהיֵא ּולְלֹחי ּהָיּולָּלַה

 עוו טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןייז לעוֶו ְךיִא גּוא ןעֶּבעֶל לעוֶו ְךיִא ןֵמָו
 עֶרעֶה יִד ףיוא ןעֶּבאָה טיָנ ןֹוחָטְּב ןייק טְלאָז רֶהיֵא *% . ןעָּביױל טאָנ ְךיִא
 .ןעֶפְלעֶה וצ טכאמ ןייק םינ טאָה רֶע םּוראוָו ,ׁשְטְנעֶמ ןייֵא ףיוא וא
 ןייז ּוצ םּוא ְךיִז רֶע טרעק םּוהְמָא רעֶגיִרעֶּבעֶל ןייַז םיורָא ניי םַע זַא אצמ
 ,תֹובָׁשֲחַמ עֶנייַז עֶלַא ןעֶראָלְרעֶפ ןעֶרעוֶו גאָט ןעֶניִזאָד םעֶד ןיא נּוא דֶרֶע
 ףֵליִה ןייז ןיִא זיא ּגייֵבֲא בקעי ןופ םאָנ סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ליואוו ישא
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 תַמָא רָמושה ,םָּב רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו םָיַה תֶא ,ץֶרָאָו םִיַמָׁש הָשוע
 ריִּתַמ ַײ ,םיִבֵעְרָל םָחָל ןֵתֹונ , םיִקּוׁשֲעַל טָּפְׁשִמ הֶׂשֹוע '!םָלֹועְל
 : םיִקיִדצ בָהוא יי ,םיִפּוּפַּכ הקו ! יי ,םיִרְוע חקופ יי : םיִרּוסֲא
 : תֶוֲעַי םיִעָׁשָר ְךֶרֶדְו ,רַדֹועְי הָנָמְלַאְו םֹותָי ,םיִרָג תֶא רָמוש יי

 : ּהָיּולְּלַה רֹורָו רֹורְל ,ןויִצ ְךיחלֲא ,םָלֹועְל יי ךולְמִי

 :הלחת הִואָנ םיִעָנ יִּכ ,ּוניֵהֹלֲא הֶרְמַז בוט יִּכ ,ּהָיּולְלַה
 אפורה : סָנְכי לֵאָרְׂשִי יֵחְדִנ ,יי םִיַלָׁשּורְי הוב =

 ,םיִבָכֹוּכַל רַּפְסִמ הָנֹומ ;םֶתֹובְצֲעְל ׁשֵּבַחְמּו .בל ירובש7
 ותָנּובְתִל ,ַחֹּכ בו ּוניֵֹורֲא לדג :אֶרְקִי תומש םֶלָכְל
 :ץֶרָא יִדֲע םיעשר ליִפְׁשִמ יי םיִוָנָע רֵדֹועְמ :רֶּפְסִמ ןיֵא

 רסומ ילשמ

 ְךֶלֶמ ועָד ןּוא ןעֶמעֶנְפיֹוא  ןייֵׁש םֶהיֵא ןעֶלעֶ
 טאָטְׁש ןיִא אָד טאָה רֶע טְנאַטְרעֶד ךיו טאָה
 ןעֶרְהאָפעֶג ןיירא רש ויִא ׁשְטְנעֶמ ןעֶפְנאַמעֶּג א
 ןעֶמְהּורעֶג ןיוש ְךיִנ ןעֶק ׁשְטְנעֶמ רעֶד ,םֶהיֵא גצ
 ןוא ,רֹובָּכ ןעֶגעֶגעֶג םֶהיֵא טאָה ְךֶלֶמ יעָד וא
 ןיינ ןעֶגעֶמ םֶהיֵא רצ ןעֶוְהאָפעֶג ןייַוַא ויש
 סאָד ,םֶהיֲֵא ּוצ טאָה רָע םאָו טְפאָׁשְּביִג

 ט"ע שוריפ
 םאוָו הלל ,טאָנ ףיֹוא זיִא ןֹוחָטִּב ןייז נּוא
 נוא לעֶמיִה ןעֶפאְשעֶּב טאָה רֶע
 טְניִפעֶג סאוָו ץלא וא םִי םעֶד רע
 ןייַז טיִה רֶע סאוָו ייֵז ןיִא יז
 .עֶּבייֵא ףיוא הָחָמְבַה עֶגיִטְפאַהְראוָו

 יד ּוצ םַּפְׁשִמ ןייֵא טּוהמ רֶע ה |
 ּומאָנ .עֶגיִרעֶגְנּוה יִד ּוצ טיֹורְּב טיִנ רֶע .ןעֶראוָועֶג טְּבֹורעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 מנ עֶרְניִלּב יִד טניֵפָע םאָנ ,ןעֶדְנּוּבעֶג ןעֶנעֶז סאוָו יִד ףיוא טְניִּב
 טאָג : :! , םיִקיִדצ יִד טיִה טאָג ןעֶנֹוּבעֶג ןייֵא ןעֶגעֶז סאוָו יד ףיוא טְלעֶמָׁש
 םַעְר נוא ןעֶקְראַטְׁש טאָג טּוהמ הָנָמְלַא יִד טיִמ םותָי םעֶד םיִרָג יִד טיִה
 ןויצ ןיִא םֶהּור סאוָו טאָג ןייד ול , רֶע טמיִרק ראַפ םיִעָׁשָר יִד ןּופ געוֶנ

 | : טאָנ מבול עְלַא רֶהיִא םּורְד געָּבייֵא ףיוא ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶו |
 מאָנ רעֶזְנּוא וצ טּביֹול םּונ זיא רֶע םּוראוָו טאָג ּוצ טְּביול וכלה הָיּולְלַה

 אבל ריִתָעָל הגג , בל ןייָא ןייֵׁש זיִא םֶהיֵא ּוצ םיִז זיִא רֶע לייוו
 ןעֶסֹוטְׁש ראפ ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶרּוי יִד םִיַלָׁשּורְי טאָטְׂש יִד ןעֹוּב טאַנ טעוֶו
 םאוָו יִד גצ אפייה ,םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶלְמאַז ןייַא ייז רַע טעוֶו טְלעוֶו קֶע זיִּב
 רעֶטְסאַלְפַא טיִמ יוִו טְלייֵה נּוא םאָנ ייֵז טְלייֵה ץְראַה ןעֶכאָרְּב וצ ןייֵא ןעֶּבאָה
 רֶע טָפּור עֶלַא ּוצ גּוא ןעֶרעֶטְׁש יד לאָצ טיִמ טְלייֵצ רֶע הָנּפ , גְראָז רֶעייֵז
 ןעֶסיֹורְג ןייֵא טאָה נּוא טְרעֶּפְכַאיִג זיא טאָג רעָה רעֶזְנּוא 2 .ןעֶמאָנ ןעֶטיִמ
 אֵטיִנ זיִא טאנ יב וז ןעֶניִפעֶג םאוו ןעבאז עֶניִרְנעֶטְׁשְרעֶפ יִר ּוצ נוא חב
 יִפְשַמ רֶע זיא םיִעַׁשְר יד גוא ,םיִקיִדַצ יִד טְקְראַטְׁש טאָג ייפ , לאָצ ןייֵה
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 םִיַמָׁש הָסַכְמַה :רונְכְּב ּוניֵהֹלאֵל ּורְמַז ,הֶדֹותְּב ייל ּונָע
 תרובגב אל :ּואָרְקִי רֶׁשֲא בֵרֹוע יִנְבְל ,ּהָמְחַל הָמֵהְבִל ןתונ ;ריִצָח םירה חימצִמה ,רֶטֶמ ץֶרֶאָל ןיכמה ,םיִבָעְב
 ְךינְּב ךרְּב .ְךיִרָעְׁש יִחיִרְּב קזח יִּכ :ןויצ ךיהלֶא יִלְלַה יי תֶא םילָשּורי יִחְבַש :ורְַחְל םיִלֲחַיְמַה תֶא ,ויָאְרִי תֶא יי הָצּור :הָצְרִי שיאה יִקֹׁשְב אל .ץֶפְִי סוסה
 ןֵתֹונַה :ּורְבְר ץּורְי הָרָהֶמ דע ,ץֶרָא ֹותְרְמִא ַחֵלֹוׁשַה : ףעיבשי םיִטָח בֶלֵח ,םולש ְךֵלּובְנ םֶׂשַה :ךֵּבְרִקְּ
 ,םיִּתִפְכ וחךק ךילשמ :רַזֵפְי רֶנ כ , רֶמְּכִפ 25 ;רַזַפְי רֶפֲאָּכ רֹופְּכ ,רָמָצּכ גלֶׁש
 וחור בֵׁשֵי ,םָסְמַיו ֹורְבְד חלש :דומָעַי ימ ֹותָרָק יִגְפִל

 רסומ ילשמ ט"ע שוריפ
 טְנייַה ,ןעֶדְני יד טיִס ת"ושה יג ןיִא עֶגיִּבְלעֶו רֶעייֵא ףיוא טּבייה ננֲע . דֶרֶע רעֶדויִּב

 סו שרעק יפו יי = טול א טאָנ וצ בול םִמ לק
 םְניִבְׁש ןיינ ןֶעֶהּוו ןעֶכאַפ םיִנ רֶהֶע ןעק , טיִנ ןיִקְלאוָו טיִמ לָמיִה יד טְקְרעֶּ רֶע הָמכְמִּמ םְהיֵא ןעֶניִד ןוא ,הָרֹוּת יִד ןעֶמּונעֶג טיִנ ןעֶּבאָה , ףְראַהַא טיִמ םאָג רעֶזְנּוא גע

 גְרעֶּב יִר ףיוא ןעֶצאָרְּפֶש טְכאַמ נּוא ןיִגעֶר רֶרֶע רעֶד וצ ןא טייֵרְּב נוא
 יִד ּוצ גוא תֹומֲהְּב יִד וצ ןעֶסֶע רֶע טיִנ גְרעֶּב יִד ןופ זאָרְג יד ןַהּוג ,ןאָרָג
 טיִנ רעֶגְנּוה תַמֲחַמ טאָג ּוצ ןֶעייֵרְׂש גּוא ןעֶפּור סאו ןיִּבאָר יד ןופ רעֶדְניִק
 טאָנ הצי , םיִפ עֶקְראַטְש עֶנייֵז ףיוא ןווחָטְּבַא טאָה סאוָו םעֶד ןיִא טיִנ ףיוא הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא ןעֶפְלעֶה טְהיִא לאָז רֶרעֶּפ םעֶד ןופ הָרּובְג יר זַא וסב ןייַא טאָה םאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןיִא טיִנ טְרעֶגעֶּב טאָג י* .ןיִסָצ ייֵז רע
 טאָה נוא ןַעְרָעיוט עֶנייֵר ןופ ןעֶלְניִר יד טֶקְראַטְׂשיִג טאַה רֶע םּוראוָו יל ,טאָנ רֶעייֵא טְּביול ןויִצ ןופ רעֶּציִז רֶהיֵא נוא טאָג טבל םִיַלָׁשּורְי ןופ רעֶציִז רֶהיִא יזא . ראָניִג ןייַז ּוצ ןעֶּפאָה סאוָו יד עֶגיִטְבְראָפ ראָנ טְרעֶגעֶפ
 טְכאַמיִנ ךיד רֶע טאָה ץייונ רעֶטְסעֶּב רעֶד םיִמ נא םולָׁש ןעֶּבעֶגיִג רֶע טאָה לבג ןייב ןיִא נוא עפ , רעֶדְניִק להיפ ןעֶּבאָה טְסְלאָז ּוד זַא טְשְסְנעֶביִג ףיד
 רֶרֶע רֶד ףיֹוא רֶע טקיש גאָז םיִטאָנ ףרוד טְמּוק רֶע םאוָו ןיִגעֶר רעֶד פלשפ ,טאַז
 םָעד 6 1 (מ"ע .רוזחמ) ןופ טּוהְמ טניוו ןייַז םיִמ ןֶעַיוו טְכאַמ רע יג ןֶעייֵג וצ ץיק ןייַנ טֶקִׁש רצ זַא חש: ,טְלעֶק ןיינ ראפ ןייִטְׁשאַּב טְנאָקיִג טְלאוָו רֶהעוָו רעקיטש ירנ זייַא ןייצ טַּפְראַוַו טאָנּזילשפ .ׁשֵא יוָ יוזא םֶהיֵא ןיִטייֵרְפְׁש ראפ טּוהְמ רֶע לואוו יוִו םייול טְלעוֶו רעֶד ףוא ייֵנְׁש טיג רֶע פיפ ,תֹוחיִלְׁש םיִטאָנ ןּוהְמ ּוצ טפיול ןיִגעֶר רעֶד
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 ?לֵאָרְׂשִיל ויָטָּפְשִמּו ויקח ,בֹקֲעַיְל ויָרְבָד דיג : םִיָמ וז
 ;ּהָיּולְּלַה ,םּועְרִי לַּב םיטפשמו יוג לֶכָל ןֵכ השע אל
 :םיִמֹורְמַּב ּוהּולְלַה .םימשה ןמ יי תֶא ּולְלַה ,הָיּולְלַה

 :ויָאָבְצ לָּכ ּוהּולְלַה ,ויָכָאְלַמ לָּכ ֹוהּולְלַה
 ּוהּולְלַה :רוא יֵבָכֹּכ לָּכ ּוהּולְלַה ,ַחֵרָיְו ׁשֶמָׁש ּוהּולְלַה
 תֶא ּולְלחָי : םִיָמָּׁשַה לַעֵמ רֶׁשֲא םִיַמַהְו ,םִיָמָּׁשַה יֵמְׁש
 .םֶלֹועְל דַעָל םֶריִמֲעַיַו :ּואָרְבִנְו הָוְצ אּוה יִּכ ,יי םש
 םיִניִנַת ,ץֶרָאָה ןִמ יי תֶא ּוהּולְּלַה ;רֹובֲעַי אלו ןתנ קח
 .הֶרָעָס חור .רוטקו גָלָׁש רֶרֶבּו שֶא :תומוהת לָכְו
 םיזרָא לֶכְו ירְּפ ץֵע ,תֹועְבִנ לָכְו םיִרָהֶה :!רבד השע
 ל ץֶרֶא יכלמ : ףֶנּכ רופצו שָמְר ,הָמֵהְּב לֶכְו הימה

 רפומ ילשמ
 רעֶּבֶא ,ןעֶדּי יד ןעֶׁשיוִוְצ ראָנ דֶרֶע רעֶד ףיוא

 ְךאָד ןעֶלעוֶו םֶלאָטעֶד ,ןעֶמּוק טעוֶו ַייִׁשְמ ןעוֶו

 יִװ ת"ישה ּוצ ועְקְלעֶפ לֶהיִפ ןעֶטְפעֶהאַּב דיו

 םיִּבַר םִיֹוג ּוולְנְוע (ב הירבו) טְנאָו קּוסָּפ רעָד

 ט"ע שוריפ
 שביל ייגפ ,רעֶסאוַו ןעֶניִר זייא םעֶד

 ןייז טְנאָזיִג טאָה רֶע םּוראוָו טאָנ
 עֶנייֵז בֹקֲעַי ןּופ רעד ןגיק יד וצ הָרֹוּת

 שאה םיִטָּפְׁשִמ עֶנייֵז נוא ןעֶצעֶזיִג די ןעֶלעֶו םִע ןּוא ,"אּגהַה םֹויַּב 'ח לא

 קְלאַּפ םּוׁש ןייק ּוצ ןּוהָסעָג םיִנ רֶע טאָה ױזַא ײי .לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ טְנאָזיִג רֶע

 ןעֶסיוִו טְכאַמיִג םיָנ ייֵז רֶע טאָה םיִטָּפְשִמ מ ןייֵק גּוא הרות יר ייֵז ןעֶּבעֶג וצ

 ;טאָג טבל םּורָד

 .לוק םאָד ןעֶרעֶה ןעֶלאז לימיה ןּופ םיִכָאְּלַמ | זַא טאָנ טְּביױל ּולְלַה ּהָיּולְלַה

 יד תולָזַמ יִד טיִמ םיִלֵנְלִנ יִד ןיִנעֶז סאָד םיִכָטְלַמ עֶנ יז עלַא והלה

 רהיִא נא וה .טאַג ןעּביול ּוצ רֶהיֵא טְרעֶהעֶג הָנָבְל רעֶד טיִמ ןָנּוז

 בוא ןיִלְמיִח עֶטְׁשְרעֶביוא רֶהיִא טְלעוֶו רעֶד ףיוא טְכייֵל .רֶהיָא םאוו ןיִרעָמָש

 םּוראָוָו טאָנ ןעֶּביֹול עֶלַא רֶהיֵא טְלאָז .ליִמיִה םעֶד ףיוא זיִא סאו רעֶסאוַו

 אה רֶע גראדע .ןעֶרעוֶו ןעֶפאַׁשאַּב ןעֶלאָז ייֵז זַא ןעֶמאַּבעֶג טאָה רֶע

 ןעֶּבעֶגיִג םאָה נּוא גיִּבייֵא ףיוא ןעֶּבאָה םּויק ןייֵא ןעֶלאָז ייֵז זַא טְלעֶמׁשיִנ יז

 ןעֶראַפ רעֶּב יִא טיִנ ןעֶלאָז נּוא ןיינ שָמְשִמ לאָז רעֶביִלְטיִא ןעוֶו קוח ןייֵא

 צעֶלַא נוא שיִּפ ,טאָנ ןעֶּביֹול ןעֶמ לאָז דֶרֶע רעֶד ןּופ נא ּוהּולְלִ .קֹוח םעֶד

 סאו ףיור רעֶד נּוא יינש ליִנאַה גוא רֶעייַּפ ןעֶמְנּורְגּפָא יד ןיִא ןֶעּור סאוָו

 טְסייֵה טאָג יוִו יוזַא טּוהְמ סאוָו טְניוִו םָרּוטְׁש רעֶד גוא דֶרֶע רעֶד ןּופ טייג

 רעֶמייֵּב יִד גוא גְרעֶּב עני ךעֶריִנ יִד טיִמ גְרעֶּב עָביוה יד סיס .ןּגהמ םֶהיֵא

 עֶסיֹורְנ גוא הגמ .רעֶמיֹוּב ןעָנעָמ עֶלַא נּוא ייֵז ףיוא תוריּפ ןעסקאונ םאוָנ

 תויח : | ָך (ט"ע רווחמ)
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 ,תֹולּותְּב םַנְו םיִרּוחַּב ;ץֶרֶא יטפש לֶכְו םירש ,םיִמָאְל
 מש בְֶׂשִנ יִּכ ,יי םֵׁש תֶא ּולְלַהְי :םיִרָעְנ םִע םיִנָקְ
 הָלֵהְּת .ומעל ןרק םֶריו :םִיָמָׁשְו ץֶרֶא לע ודוה ,ֹודֵבָל

 ;ּהיּולְלַה בורק םע לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל ,ויָדיִסֲח לכל

 חַמְׂשִי : םיִדיִסֲח הב ֹותָלֵהְּת ,ׁשֶדָח ריש ייל ּוריִׁש ,ּהָיּולְלַה
 ומָׁש ּולְלַהְי :םָּכְלַמְב ּוליֵגְ ןויצ ינב ,ויָׂשֹעְּב לֵאָרְׂשִי

 םיִדָנֲע ראפ .ומעב יי הצו ר יִּכ 1ול רמזי רונָכְו ףֹותְּב , לֹוחַמְב
 תוממור ; םָתֹובְּכְׁשִמ לַע טי ! ,דֹובָכְּב םיִדיִסֲח ּוזְלְעַו : הָעּוׁשיִּב
 ,םִיֹונַב הָמָקְנ 'תוׂשֲעַל ; םֶדָיְּ תֹויָפיִּפ ברח ,םָנֹורְנַּב לא
 ילככּב םֶהיֵדְבִכִנְו ,םיִקְְּב םֶהיֵכ למ רוסֶאְל ;םיִמָאְלַּ תוחְכות

 וש

 רסומ ילשמ ם'ע שוריפ
 גאָט םעֶד ןיִא טאָנ ּוצ רעֶקְלעֶפ לֶהיִפ ןעֶטְּפעֶהֶּב תויח ענייל לק תֹומֲהְּב עלא םימ תויח

 ןיוש ְךאָד ְךיִא עוו ., ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשְמ ןעוֶו :
 ןיימ עו ןעֶכאַמ ּוצ יונ רעֶמְרֶע הי ןעֶגאָה ,לעֶניִלּפ ןעֶּבאָה םאוָו תופוע נוא

 לעוֶו יִּדַכֹותְב יִתְגַכָשְו, ןעֶגעֶו טסעָד ןופ ,הָנִבְש = נוא טְלעוֶו רעֶד ןּופ םיִכָלְמ רֶהיֵא יל

 ףייא ןעֶשיוִוְצ ןעֶהּוו ְרֶהאָנ ְךיֹוא סְלאָמעֶד ְךיִא עֶלַא ןוא ןיִךאה רהיא רעקְלעֶפ עֶלַא יב

 עֶטְלַא יִד תולּותְּב יִד טיִמ םיִדֹוחַּב יִד סי ,טְלעֶֶו רעֶד ןּופ רעֶמְכעֶר
 רֶהאָנ םּוראוָו ןעֶמאָנ ם'ִטאָנ = עֶלַא רַהיִא טָלאָז יל .עֶננּו יִד טיִמ

 ןייז 'וצ טייֵקיִמְלעוֶויִג ְיוהְרעֶד רֶע גוא 4 ,רֶרָע רעֶד ףיוא גוא ליִמיֵה
 סאוָו לאש יִד ןופ םיִריִסֲח ענייז עֶלַא וצ ביולא טְרעֶמ רע נוא קְלאָּפ

 ;טאָנ טְּביול םּורְד קְלאַפ עֶטְנעֶהאַנ ןייז ןעֶנעֶז יז
 טְלייֵצְרעֶד לאָז בוול ןייז גנאזענ ְעייֵנ ןייֵא טאָג וצ טְגְניִז ויש ּהָיּולְלַה

 ןעֶלאָז ןעֶדּוי יד מל , םיִדיִסֲח יד ןופ גְנּולְמאַזְנייַא םעֶד ןיִא ןעֶרעוו
 ףיז ןעֶלאָז ןויִצ ןופ רעֶדְניִק יִד גּוא רעֶפעֶׁשאַּב רֶעייֵז טיִמ ןֲעייֵרְּפ יז
 קיופ ןייֵא טיִמ ןעֶצְנאַמ טיִמ ןעֶמאָנ ןייז טְּביֹול תּוכְלַמ רֶעייֵז טיִמ ןָעייִרֶּפ
 ליב טאָה טאָג זַא י* ,ןעָביול םֶהיֵא רֶהיֵא ְלאָז לעֶריִפ ןייֵא טיִמ נוא

 םיִדיִטֲח יד ו . ףֶליִה טיִמ עֶטּוג יד םֶניִשעְּב 'טאָה נוא קְלאָפ ןייז ןיִא
 ןעֶלעוֶו ייֵז נּוא ןעֶּבאָה ןעֶלעוֶו ייֵז סאוָו דוכָּב םעֶד טיִמ ןעייִרפ ךיז ןעֶלעוֶו
 יז ןעֶלעוֶו זְדְלאַה רֶעייֵז טיִמ תיטְמוי ,טְהּורעַּב ןייז לע ייֵז זַא ןעֶגְניִ
 ןעקראמש ְךיִז ייֵז ןעֶלעוֶו םעֶד ְךְרּוד נּוא .םייקסיורנ סיִמאָנ ןעֶלייֵצְרעֶד
 דָנעֶמ עֶרֶעייֵז ןיא ןעֶטְלאַה מל ייֵז יונ ְךייַלְג דְנייֵפ 'עֶרֶעייֵ ףיוא

 זעדרעווש 7 (ט"ע רוזהמ)
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 לֶכְל אוה רָרָה ,בּותָּכ טֶּפְׁשִמ םֶהָּב תֹוׁשֲעַל :לוב

 ;זָע ַעיִקְרִּב ּוהֹולְלַה ,ֹוׁשְדְקְּב לֶא ּולְלַה ,ּהָיּולְלַה
 ;ֹולְדְנ בֹורְּכ ּוהּולְלַה ,ויָתֹורּובְגִּב ּוהּולְלַה -

 ּוהּולְלַה :רֹונֵכְו לֶבֵנְּב ּוהּולְלַה ,רָפֹוׁש עַקָתְּב ּוהּולְלַה
 + 6 58 + 906 ֵלַהְּת הָמְׁשְנַח לפ :הָעּורְת יָלְצְלִצְּב ּוהּולָלַה ,עמָׁש יִלָצְלִצְּב והוללה :בֶנֶעְו םיִגֵמְּב ּוחּולְלַה ,לוחמו ףֹותְּב

 ט"ע שוריפ | רסומ ילשמ =
 יִד ןיִא ןוהמ ּוצ תייק .ןעֶטייז ייֵוְצ =! יִׂשֲעמִּב 'ה חמש, ,ןעֶגְנאַפעֶגְנָא ןעֶּבאָה ריִפ ןופ טפְראַשיִנ ןעֶנעֶז סאוָו ןיִרְרעוֶוְׁש ל סג יד ׁשְטייֵט יִד ויִא םאָד ,ןעֶרׁש
 | ; טאָג טְּביול םּורָד םיִדיִסֲח עניי | עֶּצַא ּוצ ןייש ןיינ טעו סאָד קומָפ ןיִא .טייטש סאוָו טָּפְׁשִמ םעֶד דֶנייַ
 ןייז ףיוא םֶהיִא טְּביול טֶרָא גיִלייֵה ןייַז ףיוא םאָנ טְּביױל וילה ּהָיּולְלַה

 יוו יװזַא הָרּוכְנ ןייז טיִמ םֶהיֵא טבל 9 :לעֶמיִה ןעֶקְראַטְׁש
 לעָריִפ ןייֵא טיִמ רָפֹוׁש ןייֵא ןופ לוק ןייא טיִמ .םיורְג זיִא הָלּודְג ןייז
 ינימ לֶהיִפ מיִמ ןעֶצְנאַט טימ ןּוא קיֹוּפ ןייא טיִמ . ףראה ןייא טיִמ נוא

 הָמָׁשָנ ןייא ףיז ןיא טאָה סאוָו רעֶביִלְמיִא זַא טְנאָז נוא םאָנ טָּביױול ג :ןעֶמייֵמּורְט טיִמ ןעֶגְנִלֶק סאוָו םיִלָּכ טיִמ גוא ןעֶלְנְרָא טיִמ וא רֶמָז יל
 | ; טאָג ןעֶּביול לאָז |

 מאָה רֶע סאוָו טאָנ זיִא טְּביֹולעֶג ויי .גיִּבייֵא טאָנ זיִא טְּביולעֶג ₪ ךורָּב
 םּורָד םִיַלָׁשּורְי ןיִא טְהּור נּוא ןויִצ ןיִא הָניִכְׁש ןייז ןֶעּור טְכאַמעֶג

 יד ןופ םאָנ רעֶד טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶד זיִא טְּביֹולעֶג יג ,טאָנ טְּביול
 ןייז זיִא טְּביױלעֶג נוא וורו ,טייַ עֶלַא רעָדְנּואוו ןיילא טּוהְּט רֶע לֵאָרְׂשִי
 עָצְנאַנ יִר ןעֶרעוֶו טְליִפְרעֶד לאָז סע גּוא געֶּבייֵא ףיוא ןעֶמאָנ רעֶכיִלְרעֶה

 :ןֵמָאְו ןֵמָא .רוכָּכ ןייַז טיִמ טְלעוֶו
 ךרביי 8 7 (ט"ע רוזחמ)
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 ִףּורָּב ! דִוָד רֶמאֹיַו .לָהקה לָּכ יניֵעְל יי תֶא דור רב
 :םָלֹוע רַעְו םֶלֹועֵמ ,ּוניִבָא לֵאָרְׂשִי יהל ןי הת

 לכל אֵׂשַנְתִמַהְו הָכָלְמַמַה יי ךָל ,ץֶרָאָבּו םִַמָׁשַּב לכ יִּכ ,דוההְו חַּצֵנַהְו תֶרָאְפִּתַהְו הָרּובְנַהְו הָלּודְנַה יי ל
 ,ּךֵתְרַאְפִּת םֵׁשָל םיִלָלֵהְמּו ,ךֶל ּונְחִנֲא םידומ ּוניֵהֹלא הֶּתַעְו :לפל קוחְלו לרגל ּךְדְְבּו ,הָרּובְנּו ַחּכ ְּךֶדְנבּו ,5ֹּכַּב לשומ הָתַאְו .ְּךיֶנָפְלִמ רֹובָּכַהְו רֶׁשֹועָהְו שארל
 םימשח אָבְצּו ,םֶלּוּכ תֶא הָיְחֶמ הַתַאְו :םֶהָּב רֶׁשֲא לָבְו םיִמָיַה .ָהיֶלָע רֶׁשֲא לֶכְו ץ'רֶאָה .סאָבְצ לָכְו םימשה ימש ,םימשה תֶא ָתיִׂשָע התא ,ּךֶרֶבָל יי אּוה התא
 ָתרָחְּב רֶׁשֲא םיִהֹלֲאָה יי אוה הָּתַא :םיִוֲחַתְׁשִמ ךָק

 רסומ ילשמ ט"ע שוריפ
 "ע 'ה םֶרא ןהָרֹוּת יד ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה סאָו םאָב ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג טְגאָז דָוִד גוא ןעָרּי יד רעֶּביִא ןעֶראוָנעֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ראָנ יא לֵאָרְׂשִי לָּכ ןופ ןעֶניֹוא יִד ראפ טְלעֶו עצנאג יִד ןעֶד) ,ןעֶדּוי יד ןעֶמ טְנייֵמ + ג + ידה רק מ סאָד ,גְרעוֶו עֶניִג שמ ןֶעייֵרְפ ו טעֶװ טאָנ םאָנ טְשְנעֶּבעֶג םאָה דִוָד יי ְךֶרָבָע
 שעוו םיִׁשָמ ןעוֶו סְלאָטעֶב עֶׁשְטאָה "םויג 'ַּכ ךעֶמאַפ רעֶזְנּוא לֵאָרְׂשִי ןופ טאָג וד
 ןעֶּביִלְקעֶגְמיֹוא טְסאָה ור םאָד טאָג רעקראטש רעֶד טְסיִּב גר איה שש .ןעקוב ריר ּוצ ףיז ןֶעּומ לעֶמיִה ןּופ םיִכָאְלַמ עָלַא בוא ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּבי עֶלַא טסְרַעָנ רעֶד ּוד וא זיִא ייֵז ןיִא סאוָו נּוא םיִמָי עֶלַא זיא רֶהיֵא ףיוא פאו ץֶלַא גוא דֶרֶע יד ןעֶטְּפאַשְרעֶה על טיִמ גוא לעֶמיִה ןעֶלעֶּביִא סא ןעֶלְמיִה עָלַא נוא לעֶמיִה יִד טְכאַמעֶג טְסאָה ּוד ןיילא טאָג טְסיִּב רד ספי ,ןעֶמאָנ םעֶנייֵׁש ןייר ּוצ ןעֶּביױל ןצוט ריִמ נּוא ןעקנאר ריר ּוצ ריִמ ןעומ טאָג רעֶזְנּוא דָנּוצַא נוא ונימלַא הל ,טְסְליוִו ּוד ןעֶמעֶוֶו ןעֶקְראַטְׁש ּוצ גוא ןעֶסייֵרְנ ּוצ זיִא דְנאַה ןייַד ןיִא וא טפארק גוא טייֵקְראַמְׁש זיפ דְנאַה ןייד ןיִא  נוא דרי ,ץֶלֵא רעֶּביִא ןעֶגיִמְלעוֶויִג טסּוט ּוד נוא טאָג ריִד ןופ ץְלַא זיִא ןעֶׂשְטְנעֶמ ןופ רובָּכ עֶלַא נּוא םייקכייר עֶלַא גּוא רֶׁש'ְ .עֶטְצִלֶע עֶלַא רעֶּביִא ןעֶּביֹוהְרעֶר טֶסיִּב וד נוא םיִכָלְמ עֶלַא רעֶּביִא ְךייֵרְגיִניִק יִד זיִא טאָג ריִד וצ ג ד? .דָרָע רעֶד ףיוא נוא לעֶמיִח ןעֶפיֹוא םאוָו ץֶלא זיִא טאָנ ריִר ּוצ .ריִד ּוצ זיא טיֵהְנייֵׁש יִד גּוא טייֵקיְּבייֵא יִד טייֵקְראַטְׁש גוא םייקפיורג עֶלַא זיא ריר וצ ה 97 ,געָּייֵא זיִּב גוא ןָא געֶּבייֵא ןופ

 רֶעזנּוא 9 1 א - (6'ע רוחמ)
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 יתחה ונענה יא תֶא תֶתָל 'תיִרְּבַה ּומַע תֹורָכְו
 .וערזל תַתָל יִׁשָנְרְנִהְו יסוב יהו יזירּפהְו יִרֹומֲאָה

 מע תֶא ארֶתו : ; הָתָא קירצ יִּכ ְךיִרָבְד תֶא םקָתו

 ןֵּתִתַו :ףוס םי לע ְתְעַמָׁש םֶתָקֲעַז תֵאְו ,םִיָרְצִמְּב ּוניֵתֹובֲא

 ,ֹוצָרֲא םע לֵכְבּו ויָדָבֲע לֶכְבּו הָעְרַפַּב םיִתָפֹומּ תותוא

 הזה םֹויַהִּכ םש ךֶל שעתו םֶהיֵלֲע ודיִזַה יִּכ ָהֶעַרָי יִּכ

 תֶאְו ,הָׁשַּב יִּב םִיַה ףותְב ורבעיו םהיִנפל ְתְעַקְּב ם םִיַהְו

 : :םיִזֵע םִיַמּב בָא ומּכ תולוצמב ְתְכַלְׁשִה היפר

 ,םִיָרצִמ דימ לֵאְרְׂשִי תֶא אּוהַה םוויּב יָי עשויו
 רסומ ילשמ

 ןיִא ןיִטְפעֶהייִּב 1 ןילעוו ןּוא ,טאָג ןעֶביֹוה
 סְלאָמעֶד ְךיִז ת"ישה טעוֶו ןיִגעֶוָוְטְסעֶד ןופ , טאָג
 הֶניִבָׁש ןייז ןּוא , ןעֶדּוי יִד טיִמ ןֶעֶייַרְפ ראָנ ְךיֹוא
 יד ןעָשיונּוצ ראָנ םעֶנייֵק ייִּב ןעהּוו טיִנ טעוֶנ

 | טיע שוריפ
 םֶמאָה נוא םֶרָבָא רעֶמאָּפ רעֶזְנּוא
 ןופ רֶעייפ םעֶד ןּופ ןעֶגיוצעֶגְסּוא םֶהיֵא
 יֵעָג טְסאָה גר נוא ןעֶביֹוא-ךעֶלאַק

 :ןֵמֶא ,ּוגיִמְיְּב הָרֵהְסִּב ,ןעֶדּגי ייםַהְרְבֲא ןעֶמאָנ ןייז ןעֶפּור טְכאַמ
 ְךעֶנּופעֶג טְסאָה וד גּוא ֹונְבָל תֶא ָתאָצִּו |

 ;גְנּוּביֹולְנ טיִמ ריִד ראפ ץְראַה ןייז

 עֶנייֵז וצ ןעֶּבעֶג ּוצ ןעוֶועֶג תיִרְּב תַרוּכ םֶהיֵא טיִמ טְסאָה נּוא יש תֹורָבְו

 גוא יִזיִרְּפ נוא יִרֹומֲא נּוא יִּתִח נוא יִנֲעַנְּכ ןופ דנאל םאָד רעֶדְניִמ

 ָּסיִּב וד ןעֶר דייר עֶג ייד ןעוֶועֶג םייקמ טְסאָה ּוד נוא שָנְרִ נּוא יֵסּובָי

 ם םעֶד יב סאוו ייֵרְׁשעֶג רֶעייֵז נא םִיַרְצִמ יא טאַהעֶג 'ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלֶע

 רעֶדְנּואוו נוא םיִניִכייֵצ ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה וד נוא ןפפנ ,טְרעֶה עֶנ ּומְסאָה ףּוס

 ןּופ קְלאַפ ןייַז רְהאָג ףיוא נוא טְבעֶנק עֶנייֵז עֶלַא ףיוא "ןוא הערפ ףיוא

 ניו ּומעֶג ייֵז .ףיוא ןעֶּבאָה םִיָרְצִמ יִד זא טְסייוו ּוד םּוראוַו דְנאַל ןייַז

 ךיד ןעק ןעֶמ יו ןעֶמאַנ ןעֶסיֹורְג ןייֵא טְכאַמעֶג ריד טְסאָה רד וא

 ייֵז נוא ייֵז ראפ ןעָמְלאָּפש עֶנ םִי םעֶד טְסאָה ןד נּוא סי .נאמ עֶגיִמְנייַה

 רעֶנאַיְכאַנ עֶרֶעייֵז נוא שענ ןעקירמ רעֶד ןיִא 'םִי םעֶד ןעֶגְנאַגעֶג ףרוד ןעֶנעֶז

 ְךיִא ןייֵטְׁש ןייֵא יו] םִי ןּופ ׁשעֶנעֶפיִמ ןיִא  ןעֶפ ְךאוָועֶג ןייַרַא ּוד טְסאָה

 ;םִי ןּופ רעֶמאוַו ןעֶקְראטְׁש

 לֵאָרְׂשִי יִד גאָט ןעגיִּבְלעֶז םעֶר ןיִא ןעֶפְלאַהעֶג טאָה טאָנ נוא = עֵׂשֹויַנ -

 ןופ 10 7 (מיק רוזחמ)
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 תפש לע תַמ םִיַרָצִמ תֶא לֵאָרְׂשִי א איו

 רֶׁשֲא הלודגה דיה תֶא לֵאָרְׂשִי א ארי :םיה

 ּוניֵמֲאַו יי ! תֶא םעה ואְרייו םִיָרְצִמְּב יי ' הָׂשָע

 ;ֹודְבַע הָׁשמְבּ יי

 ייל תאזה הָריִׁשֲה תֶא לֵאָרְׂשִי יִנְבּו השמ רישי זַא

 ּובְכֹורְו סוס הָאְג האג יִּכ ייל הָריִׁשֲא : :רמאל ורמאיו

 יא הֶז ,הָעּוׁשיִל יל יהיו הי תרמו 6 :םיב הָמָר
 ,הָמָחְלִמ שיא יי | ;ּוהָנָממֹורֲאַו יב יַהֹלֲא ּוהָוְנַאְ
 ו ו עיי"ש" אשי"

 םיה תריש
 יֶביִּבַח טְנאָו ארמג יד ,'ּוכ הֶשמ ויִׁשָי זָא

 ןעֶרּוי יִד 'וכ תַרְׁשַה יִכֲאַלְמִמ רָתֹוי יֵארׂשִי
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 < םיִבָאְלַמ יִד יו רֶהעָמ ת"ישה ייּב רעֶּביִל ןעֶנעֶו

 םיע שוריפ
 גּוא םִיַרְצִמ יִד ןּופ דְנאַה רעֶד ןופ

 יד ןְהעָזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרׂשִי יד
 ןופ ןעֶטְראַּב םעֶד ףיוא םיומ םִיַרְצִמ
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד נּוא יאָנְׂשִי אןצ ,םי
 טאָנ סאוָו הָרּוכְג עֶסיֹורְג יִד ןְהעֶזעֶג
 ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ יִד ןיִא ןּוחְמעֶג טאָה
 ןעֶטְכְראַפעֶג יז לֵאָרְׂשִי קְלאַפ םאָד
 ןיִא טְּביולְנעֶג ייֵז ןעֶּכאַה טאָג ראפ
 הָׁשֹמ ןּופ הָאּוכְנ יד ןיא וא טאָג

 ;טְכעֶגק ןייז
 טאָה הָׂשֹמ זַא לֹאָמטְסְנעֶר יי" זָא
 טאָה טאָנ םאוָו םַנ םעֶד ןְהעֶזעֶג =

 םֶהיֵא זיִא לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ ןּוהְמעֶג
 רֶע זַא ץראה ןייַז ףיוא ןעֶנְנאַנעֶג ףיוא

 ,תָריִׁש ןעֶגאָו טיִנ ןעֶראָט לעֶמיִה ןיא םיִכָאְלַמ יד

 ווא ןעֶרּװ יד הָניִׁש רֶעיִרְפ ןעֶגאָו םָע וי
 ראפ סאוָו ןְהעֶטׁשְרעֶפ רימ ןעֶפְראַב ,רֶנֶע רעֶד
 ןעֶנעֶו ייֵנ סאוָו ,ןקָׁשְטְנעֶמ ןעֶּבאָה ןעֶבייֵלְגַא
 וםיִכאָלְמ ּוצ ,ׁשייֵלְפ טיִמ טּולְּב , םֶדָו רָׂשָּב רֶהאָנ

 רעֶּביִל ןייַז ְךאָנ ןעֶלאָו ייז טרְפְּבּו ,לעֶמיִה ןּופ
 .ריִבְגַא לשמל . זיא ןֶיָנַע רעֶד ראָג } םיִכָאְלַמ יונ
 ּפעַג רֶע טאָה ,םאב ןיא ןטְגְנאַגעֶג לְהאָמִא זיא
 3 ןעֶפיֹוקְרעֶפ ּוצ םעֶרְטאַּפ ַא טְגאָרְמ ןעֶמ ןְהעֶו

 יִמְלְהאָמעֶגְסיֹוא ןעֶזעוֶועֶג ויא טעֶרְמאַּפ סעֶד ףיֹוא
 ישעג טאָה רֶע ,ּואָרְג םעֶד ףיֹוא טייֵטְׁש הנק א
 .,. טעְרַטאַפ םעֶד ראַפ ליוו ןעֶמ לְהיֵפיוִו טְגעֶרְפ
 םעֶד טאָה רע , לר גיִצְפּופ טְגאָזעֶג ןעֶמ טאָה

 , לעָּבּור 'גיָצְפופ (גְלֶהאָצעֶג נּוא ,טְיֹוקעֶג טעֶרְטאַּפ
 ְןעֶנעֶו ,טְגְנעֶרְּבעֶג םייֵהַא טעֶרְטאַּפ םעֶד טאָה רֶע

 ןעֶּבאָה ייֵז נוא טאָנ וצ הָריִׁש עֶגיִזאָר יד לֶאְרְשִי יִד טיִמ ןעֶגְניִז לאָז
 רעֶּביִא טְשְרעֶהעֶג טאָה רֶע םּוראוָו טאָנ ּוצ ןֶגְניִז רעֶמאָל הָניִׁשָצ ,טְנאָזעֶג
 ְןיִא ןעֶפְראוָועֶג רֶע טאָה רעֶּמייַר עניי טיִמ רֶרעֶּפ םעֶד ,ןעֶטְפאַׁשְרעֶה עֶלַא
 ןיִא םקונ ףיז זיא טאָג סאוָו טְכייֵה םאָד טאָנ ּופ טייֵקְראַמְׁש סאָד יז ,םִי
 זיא לעניזאד רעֶד ףְליִהַא ןצ ריִמ ּוצ זיִא עֶגיִזאַד טא יה .םיִאְנוש יד
 ןיפ טאָנ רעֶד זיִא רֶע טאָנ רעֶד םֶהיֵא ןעֶנייֵׁשעֶּב לעוֶו ךיִא נּוא טאָג ןיימ
 ראַה ןייֵא זיִא -טאָנ : ,םֶהיֵא ןעֶּביֹוהְרעֶר לעוֶו ְךיִא גּוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַ

 וא 11 5 (ם'ע רוחט)
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 וישילש רַחְבַמּו ,םִיַב הֶרָי וליֵחְו הערפ תֹובְּכְרַמ :ומש
 ומ תולוצמְ ודרי .ּומיְסַכי תומוהפ \ ו יב גיב

 966 ט49

 = ניִׂשַא ףֹודְרָא בוא רַמָא :םִי 'בֶלָּב תומוהה
 :ידִי ֹומָׁשיִרֹּת יִּבְרַה קיִרָא ישפנ ֹומֲאָלְמִּת .ללש
 : : םיִריִדַא םימב תֵרַפֹועַּכ ּולְלָצ ,םי ֹומֲסִּכ ָךחּורְב ּתִפַׁשָנ

 םיה תריש
 םעֶד ןעֶקּוקְנָא ןעֶגְנאַגעֶגּוצ ןעֶׁשְטְנעֶמיבּוטְׁש עָלַי
 ,רעֶניִדעֶּב רעֶד ,רעֶנייֵז טְכעֶגְק רעֶד ,ׁשעֶרְטאַא

 טְרעֶקעֶג רֶע טאָה , ןעּנקְנֶא ןעֶגְנאַגעֶג ְךיֹוא ויש
 גיִצָפּופ טְסאק טעֶרְמאַּפ רעֶד ןא טְגאָו ןעֶפ יו

 ,ןעֶבאַל גצ ןעֶביֹוהעֶגְנָא רֶעייֵו רֶע טאָה , לעֶב ניק

 טְפיֹוק ןעֶמ סאד גאָט עֶלַא העָו ְךיִא , טְגאָו גן

 שירש רע, ער,

 ט"ע שוריפ

 -אָנ ןייז זיִא טאָג הָמָחְלִמ רעֶד ןיִא
 חעְרַּפ ןופ ןעֶגעוֶו טייַר יִד תיכלוט ,ןעֶמ
 ןעֶפְראוַועֶג רֶע טאָה לֵיַח ןייז נוא
 ןּופ עֶטְלייוַוְרעֶדְסיֹוא יִד נוא םִי ןיִא

 סאָוו הוק עֶגיִדעֶּבעֶל א , טְפיֹוקְרעֶפ ןעֶמ גּו*
 ,רעָמּופ ,ועק ,ףעֶליִמ רֶהיֵא ןופ טאָה ןעֶש
 רעֶד ןופ ןעֶמ טאָה סאָו ,לעָּבּור גיִסייַרְד ראש
 טאָה ףֹוסְלּו ? טיִנ רֶהאָג ,הּוק עֶטְלְהאָמעֶג-סיֹואו
 ןעֶּבעֶגיִג הגק עֶטְלְהאָמעֶגיִסיֹוא רעֶד ראַּפ ראָג ןעֶמ;

 עֶגירעֶּבעֶלַא ראַפ יונ רֶהעָמ ףאנ , "עֶּבּור גיִצְפִוּי

 ,טְכעֶגְה םעֶד טְרעֶפְטְנֶעִג ריפכ רעֶר טאָה ,הוק

 .עָג ןעֶקְנּוזְרעֶפ ןעֶגעֶז עֶטְצְלֶע עֶגיי
 ִּכַא יִד תֹוטהְּת ,ףוס םָי ןיא ןעֶראוָו

 .םִיָרְצִמ יד טְקעֶרעֶּב ןעֶּבאָה ןעֶטְנּורְ
 רעֶד ןיִא טְרעֶריִנעֶג ןעֶּבאָה ייֵז יד
 .ןייֵמְׁש ןייֵא יונ יױזַא ׁשעֶנעֶּפיִמ
 יז טוט טאָנ דְנאַה עֶטְכעֶר ןייַד ניי

 .וצ םּוהְט עֶגיִּבְלעֶו יד טאָג דְנאַה עֶטְכעֶר ןייַד .טפארק טיִמ ןעֶקְראַטְׁשי

 ןעֶריִפ ּוצ ּוטְסּומ טְפאַׁשְרעֶה לְהיִפ ןייד טיִמ גּוא בֹורְגּ ניי םעְר ןעֶכעֶרְּב
 יו יוזא ןעֶנעֶרְּבְרעֶפ יז םּוהָמ ןעֶראַצְמּורְג ןייֵד ,דְנייּפ עֶגיִדְנֶעייֵמְׁש עֶנייד
 רעֶסאוו יִד ןעֶנעֶז רעֶכעֶל זאָנ עֶנייֵד ןּופ טְניוִו םעֶר טיִמ גוא םּורְּ ,יֹורְמְׁשִי

 יִר רֶעיֹומ ַא יוִו יֹוזַא ןייֵמְׁש ןעֶביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז ייֵז וכי .ןעֶפיוה ןעֶראוָועֶג

 םעֶר ןיִא ןעֶטְנּורנְפֶא יד טְרעוֶויִלְְרעֶפ ןעֶראוָועֶג ןעֶגעֶז רעֶסאוַו עֶגיִדְנעֶגיִר
 לעוֶו ְךיִא ףירא ,טְנאָזעֶג טאָה הֹעְרַּפ כנא רש ,םִי םעֶד ןופ טייֵקְראַטְׁשי

 יד ייַּב לעוֶו ְךיִא סאוָו ּביֹורקאַז םעֶד ןעֶכייֵרְנ ייז לעוֶו ףיא ְךעֶגאַיְכאָנ ייֵז
 םִע טְכעֶנְק עֶנייַמ טיִמ ןעֶלייֵמ ּוצ ְךיִמ ףיא לעוֶו ןעֶמעֶג קעוֶוַא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶהיִצְסיֹוא לעוֶו ךיִא ינומ ?יצ ,ןעֶליוִו ןיימ ייֵז ןּופ ןעֶרעוֶו טְלּופְרעֶר טעוֶו;
 טאָנ וד רעֶּבָא ףּנׁשְנ ,דְנאַה ןיימ ייֵז ןעֶמיִרָא ראפ טעוֶו סע ד ְךעוֶוְש ןיימ
 ייֵז ֹולְלְצ ,םִי רעֶד ייֵז טְקעֶרעֶג וצ טאָה טניוִו ןייד טיִמ טֶעַיוִועֶג טְסאָה

 .ןעֶרעֶסאוַו עקראמש ןיִא יֵלְּ יור יִוזא ןעֶקְנּוזעֶג ןייֵא ןעֶראו 2 ןעַנעָמ |
 ימ 12 : (ט"ע רווחמ) == | |
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 ארונ ,ׁשֶדוקַּב רֶדֶאָנ הֶכֹומָּכ יִמ ,ָי םיִלֵאַּב הָכֹומְכ ימ
 ָתיִחָנ :ץֶרָא ֹומֲעָלְבִּת ּדְניִמְי ָתיִטְנ :אָלָפ השוע תֹולֵהְת
 ?ףשרק הִונ לֶא ךוֶעְב ָּתְלִחַנ ָתְלֶאָנ וז םע ְךְרֶסֵחְב
 ולהבנ זַא : תֶׁשֶלְּפ יֵבְׁשֹוי זַחֶא ליִח ,ןּוונְרִי םיִמַע ּועְמִׁש
 יבשוי לכ ּונֹומָנ ,דעְר ֹומֵזֲחאֹי בָאֹומ יִליִא ,םודָא יפּולא
 ומדי ּךָעורֶז לֹודְנִּב ,רַחַפְו הָתְמיִא םֶהיֵלֲע לופת : ןעְנְ
 ָתיִנָק וז םע רֹובֲעַי דע יי ךמע רֹובֲעַי דע ,ןְבָאַּכ
 ְתְלַעָּפ ּךּתְבשְל ןֹוכָמ ְּתְלִחנ רהְּב ֹומֲעָטִתְו ומָּפיִבְּת

 ט"ע שוריפ
 וד ןיִא טאָג וד יוִו יוזא זיִא רהעו]) יפ
 טְסיִּב וד יו יױזַא זיִא רֶהעוָו עֶקְראַטְׁש
 ַא ידי ,טייֵקְניִלייֵה טיִמ טקראטשענ
 , ביל ןייד וענאו לאָז ןעֶמ גְּוטְבְראַפ
 .ןעֶבאַז עֶכיִלְרעֶרְנּואוו טּוהט רֶע הֵׂשוע
 עֶטְכעֶר ןייד טְגייֵגעֶג טְסאָה הד ליפו
 .ייז ןעֶגְּולְׁשעֶג ןיֵא טאָה דְנאַה
 טְרֶהיִפעָג טְסאָה ור לי .רֶרָע יד זָא
 טְסאָה ּוד לֵאָרְׂשִי יד דָ ןייד טיִמ
 טייֵקְראַטְׁש ןייר טיִמ טְרָהיִפעֶג ייֵז
 יִד ּיעְמִׁש ,גָנּונואוו ןעֶגיִלייֵה ןייד ּוצ
 ןעֶנעֶז טְרעֶהעֶג סאד ןעֶּבאָה רעֶקְלעֶפ
 ןייֵא .ןעֶראוָועֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד יז
 םאוָו יִד טְּפאַתעֶג ןָא טאָה ׁשיִנְרעֶטיִצ
 ְְסְנעֶד וא ,םיִּתׁשְלַּפ דאל ןיִא ןעְנואוו
 ןעֶראוָועֶג ןעקארשרער ןעֶנעֶז לאָמ
 יִד נּוא םורדָא ןופ ןעֶראַה יד

 רש

 םיה תריש
 <, רעמופ , זעק + ךעֶליִמ טיג הנק עֶנעֶראָּבעֶגַא סאָו

 "בוא יז םאה טאָג , טיִנ ץֶגּוק ןייק ןיִא סאָד

 ָיִא ץֶנוקא ,ךֶליִמ ןעֶּבעֶג לאָו יו ןעֶפאַׁשעֶּב
 גיִמְכיִר יֹוזַא ןייַז לאָז יו הּוקַא ןעֶלְהאָמּוצְפיֹוא
 :ןעֶמייו ןופ ,הּוק עֶגיִרעֶּבעֶלֲא יִװ טְלְהאָמיִג
 . הגק עֶנעֶראָּבעֶגַא ןיִא סאָד ןעֶגייֵמ ןעֶמ לאָז

 -, ןעֶלְהאָצעֶּב רעייט ןעֶמ תְראַד ץְנּוק םעֶד ראַפ
 יג לייוו ,םיִכָאְלַמ ייַּב ןיִא עֶגיִּבְלעֶג םאָד

 'ךיא ןיִגעֶו ₪ ו , םִרעֶּפְרעֶק ןֶהֶא ןיִפאַשעֶּב ןענעו

 ַףִא ,םיִנ עֶרֶה רֶצֵי ןייק ןעֶּבאָה ייֵנ ,לעֶמיִה
 .טת"ישה ןעֶּביֹול ייֵז וא טיִנ רעֶדְנּואוו ןייק  ראָג
 ךּופ ןעֶפאַׁשעֶּב ןיִא סאוָו ׁשְטְגעֶמ רעֶד רעֶּבֶא
 + גְראָו רעֶטְרעֶדְנּוה טיִמ ,עֶרֶה רצוא טיִמ . דֶרֶע

 .?ןֶעֶהּוט טיִכָאְלַמ יד יוז יזוא ףךיוא טּוהְט רֶע ןוא

 ישיִמ ת"ישה ןעֶּביֹול ןוא הָריִׁש ןעֶגאו ןצ
 ְךעֶגאָו סאָד ןעֶנייֵמ לאָו ןעֶמ ַחֹּכ ןיִכְלעֶוַא
 רעד טְלְהאָמעֶג רֶהאָנ ויִא סֶע ּוליִּפֲא ,  םיִכָאָלַמ
 רֶהעָמ ְךאָנ , ת"ישה "יב רעיָימ רֶעייֵז ויִא ץְנּוק
 ְןעֶנעֶג יי ןוא ,םיִכָאְלַמ יד ןּופ הָריִׁש יִד יונ
 עֶרֶעייֵז ןעֶרעֶה גיִּבייֵא לאָז ת"ישה ןַא טְרעֶו

 :ןַמֶמ ,ןעֶטּוג םעֶלַא ןצ תֹולָפְּת

 ןייֵא ייֵז טָּפאַתעֶג ןָא טאָה בָאומ ןופ ןעֶראַה
 םָע 7% .ןֵעַנְּכ ןּופ רעניואוו עלא ןעֶגְנאג ּוצ ןעֶגעֶו ייז יי .ׁשעֶנְרעֶטיִצ
 ראַטְׁש עֶסיֹורְג ןייד ךֶרּוד ןעְֶסְנְנַא גוא טְֶכְראָפ ןייֵא ייֵז ףיוא ןעֶלאַפ לאָז
 רעֶּביִא טעוֶו םֶע זיִּב יצ ,ןייֵמְׁש ןייֵא יונ ֹזַא ןעֶגייוַוְׁש 2 ןעֶלאָז םייק
 טְּביִלעֶג זיִא םָע יו ױזַא טְּביִלעֶג ּומְסאָה קְלאָפ סאָד ,קָלאַּפ ןייר ןעֶרְהאָפ
 .דָלַעְג לֶהיִפ ראַפ סאָד טפוק רֶע טאָ ףאנ ןייֵא שְטְנעֶמ ןייא ייּב
 ַנְראַּב םעֶד ףיוא ייז ןעֶצְנאַלְפ טְסעֶוֶו ּוד נא ייֵז ןעֶגְנעֶרְּב טְסעוֶו גד ֹוטֲאִבִּ
 ּומאָנ גד סאוָו גְנּוציִנ ןייֵר ּוצ טייֵרְּבעֶג ןָא זיִא סאוָו טֶרָא םעֶד ּבֶרֵא ןי'3

 טסָאק 13 7 (מ"ע רוותעי
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 :דַעְו םלועל ולמי יי :ְךיִדָי ּונְנֹוּכ יִנדַא שדקמ ,יי
 יִמְלָעְלּו םֵלָעְל םיִאק היִתּוכְלַמ יי :רֶעְו םֶלֹועְל ומי יי
 בשיו ,םִיַּב ויִשְרפְבּו ֹוּבִכִרְּב הערפ סוס אָב יִּכ :אָיִמְלַע
 הָׂשַּבַיַב ּוכְלָה לֵאְרְׂשִי יֵנְבּו ,םִיַה יִמ תֶא םֶהיֵלֲע יי
 לָעְו ,םִיֹונַּב לֵׁשֹומּו הָכּולְמַה ייל יִּכ !םִיַה ךותְּב
 ייל הָהְיָהְו ,וָׂשֵע רה תֶא טופשל ןֹויִצ רַהְּב םיִעיִׁשֹומ
 אוהַה חויב ץֶרֶאָה לָּכ לַע ךֶלֶמְל יי הָיְהְו ,הָכּולְמַה

 ;רֶחֶא ֹומְׁשּו דֶחֶא יי הֶיְהִי
 ; דָחֶא יי וניקלא . לֵאָרְׂשִי עמ | רמאל בּותּכ ּףתְרותבו

 .ּוניִהלָא יי ףמש תֶא ְךֵרָבְּת יח לָּכ תַמְׁשִנ
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 עָבילטע יד ,"'וכ ףְמֶׁש תֶא ְךֵרֶבִּת ימ לכ תַמְׁשִנ

 יְרעֶּפ ּוצ ןיִּבעֶג ריִמ ןילעְונ רעֶטְרעֶוו

 .סיֹורַא לֶהאָמַא זיִא ְךֶלֶמַא , לשמא טיִמ ןְהעֶטְׁשִי

 לְהיֵפ רֶעייֵז םיִב ץאַלאַפ ןייַו ןופ ןעֶגְנאַגעֶג

 יז יונ ,ןעֶריִצאַפְׁש ןעֶגְנאַגעֶג ןיִנעֶו ןּוא ,םירל-

 ןעֶטיִמ ןיִא ץאַלְּפ ןעֶפיֹורְגַא ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיִגעֶפ

 ןיִּבאָה נּוא ןיימש ןעֶּביִלְּבעֶג עָלַא ןעֶגעֶו טאָטְׁש-

 ןוא ,טאַטְׁש יִד ןּופ טייֵקְנייֵׁש סאָד טְכאַרְטעֶּב

 עֶגייֵז טיִמ ןְהאָטעֶגְנָא ןעֶועוֶויִג זיא ְךֶלֶמ רעש

 ןיִנעֶו םיִרָׂש עֶנייַז עֶלַא גוא ,רעֶדייֵלְק עֶטְסְנעֶש-

 עֶלַא עֶרֶצייֵו טיִמ ףייב רֶעייֵז טְדייֵלְקעֶג ןעֶועוֶועֶג

 טאָה סע זַא ןעֶטְנאַליִרְּב נא דְלאָג טיִמ ןיִנָשָרְרֶא

 ןעֶׁשְטְנעֶמ לְהיִפ גוא ,ןעֶגיֹוא יד טְדְנעֶלְּבְראַפ
 טְרעֶדְניוִויִג ףיו ןעֶגאַטְׁשיִנ ןעֶנעֶו טאָטְׁש ןופ

 ְךאָנ גוא ,םיִרָׂש יִד ןּופ טייֵקְפיֹווְג םעֶד ףווא

 ףיֹוא ,ךֶלֶמ םעֶד ןּופ טייֵקְסיֹורְג םעֶד ףיוא רֶהעָמ

 קְנאוָו רעֶדעֶי ףיוא גּוא ְךֶלֶמ ןופ טְראוָו רעֶדעַי

 ןיֹוׁש ןעייטש - ,ךֶלֶמ ןּופ ןהעו םיִרָׂש יד םאוֶא

 .ְךעֶטיִג גגא טְכְראָפ םיֹורְג טיִמ ְךָלֶמ ןיִּבעֶג על

 טאָג נןא הֵנָהְו .ךייַרְגיִניִק יד טאָנ יצ ןייז םעוֶו סֶע נוא וָשֵע

 ךֶרֶכַז ם םָמֹורְתּו רַאָפְּת רָׂשָּב לָּכ ַחּורְו
 ט"ע שוריפ

 טייֵקְניִלייֵה םאָד טְקְרעוֶועֶג טסאָה
 א ןעֶּכאָה דְנעֶה עֶנייֵד סאוָו טאָג
 ,ניִּבייֵא ןעֶגיִנ תק םעֶו טאָ; .טייֵרְּבעֶג
 דְרעֶּפ יד ןעֶמּוקעֶג זיא סֶע זַא יפ
 נוא ןענאוניטייב ןייז טיִמ חעְרפ ןּופ
 . טאָג טאָה םי ןיִא רעָטייַר עְנייז םיִמ
 . רעֶסאוַו יִד טְרעֶקעֶג רעֶדיוִו יז ףיוא
 לֵאָרְׂשי ןּופ רעֶדְניִק יִד נּוא םִי ןּופ
 ןעמימ ןיִא ןעֶקּורְט ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז
 ,גיניק יד זיא טאָנ וצ ןעֶד י: ,םי םעֶד
 ןעֶנעֶטְלעוֶועֶג טּוהְּמ רֶע נּוא ףייר
 ןיִלעוֶו סָע גוא יל .תומוא עֶלַא רעֶּביִא
 םעֶד ףיוא םיִרעֶּפְלעֶה ןייֵג ףיוא
 ןּופ גְראַּב םעֶד ןמַּפְׁשִמ ּוצ ןויִצ גְראַּב

 ןייא ןייַז טעוֶו ט

 מאג ןייֵא ןייז רע 'םעוֶו טייצ רעֶד ןיִא טְלעוֶו רעָצְנאָג רעְר ףיוא למ
 ;טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא

 ןעֶמאָנ ןייד ןעָּביול טּוהְט 'טֵּבעֶל םאוָו ןעֶכיִלְטיִא ןּופ הָמָׁשָנ יִד 3 תַמָׁשג

 טוט ׁשעֶנעֶּפעֶׁשעֶב עֶלַא ןופ םּוטֶא רעֶד נוא וו אָ רעֶזנּוא טאָג

 ןֶע נֵיישֶעּב וי 14 '} % (טיע רווחמג
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 .לֶא התא םֶלֹועָה דעו םָלֹועָה ןִמ ,ריִמְּת ּונָּכְלַמ
 הָרוּפ :עיִׁשֹומּו לָאנ ךֶלֶמ ּונָל ןיִא ְךיֶדָעְלַּבִמּו
 הרְרָצ תַע לֶכְּב הר כנרפמו ליִצַמּו
 :הרֶתֶא אלא ְךֶלֶמ ּונָל ןיא ,דָקּוצְו
 לָּכ ַּהֹולֲא ,םיִנֹורֲחַאָהְו םיִנֹוׁשאֵרָה יִהלֶא
 בֹורְּב לֶלֶהְמַה ,תודָלֹוּת לָּכ ןֹודֲא ,תֹויִרְּב
 .ויָתֹויָרְבּו רָסָחְּב ֹומְלֹוע גֶהֵנְמַה :תֹוחָּבְׁשִּתַה
 ררועמה ,ןשיי אלו םוני אל יי ,םיִמֲחַרַּב
 ַחיִׁשַמַהְו , םביִמָדְרִנ | ץיִקַמַהְ , םבינשי

 םייח חור ם"ע שוריפ

 ןייַד ןעֶּביֹוהְרעֶד טּוהִמ נּוא ןעֶנייֵׁשעֶּב
 ,געֶּבייֵא ְךֶלֶמ רעֶזְנּוא ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג
 וטְסיִּב געָּבייֵא זיִּב עֶּבייֵא ןופ זמ
 ןייק,ריִמ ןעֶּבאָה ריִד רעֶדְנּוז נּוא טאָג
 רעֶד יֵנֹש ,רעֶפְלעֶה נּוא רעֶזייֵלְרעֶד
 נוא ליִצַמ זיִא נוא םיוא טְזייֵל אָד
 עֶלַא ְךיִז טְמעֶראַּבְרעֶד  נוא טְנייֵפְש
 הָרֶצ ןייֵא טמּוק זְנּוא ףיוא ןעֶוֶו םייצ
 וד ריִד ּוצ רֶהאָנ ןעֶפאָה ריִמ וא

 ןעֶגאַטְׁשעֶג יװַא ויִא ךֶלֶמ רעָד יונ נּוא ,ׁשיִנ
 ךיִז טאָה נוא רעֶלְטעּג רעֶסיִרָא א ןעֶפּוקעֶג זיא

 םֶהיֵא גצ םֶנאָו גוא ְךֶלֶמ טעֶד ראפ ןעֶגיֹוּבעֶגְנייֵא

 וייָּב םיִרָׂש עלא ןעֶגעֶו ,טְבעֶנַק ןייד ןיִּב ְךיִא
 טְנאַויִג ןיִּבאָה נא , רעֶלְטעֶּב םעֶד ףיוא ןיִראָטיִג

 רעֶוְּוא ןייג ּוצ טְרעֶװ טיִנ םֶויִּב יִּד .םֶהיֵא ןצ

 טְסיִּב גד  ןיִגאָו ּגטְסְנעֶק יֹוזַא יו , טְבעֶגְג

 טְלאוָויִג םֶהיֵא ןיִּבאָה גוא ,ךָלֶמ ןופ טְכעֶנְקָא

 ןאַמיִרָא רעֶד טאָה ,ְךֶלָמ ןּופ ןיִּבייהְפ קעוָו א
 ןּופ ןיִּבייַרְט קעווַא טיִנ ףימ טְנעֶק רֶחיִא טְגאָניִג
 םּוצ טְכעֶנק רעֶגיִראֶּביִגַא ןיִּב ךיִא ןעֶד ,ךֶלֶמ
 םעֶד ייַּב ןיִיְהאוָויִג ןיִראָּביִג ןיִּב ףיִא ןעֶד ,ךֶלֵמ
 ןעֶניִכעֶרעֶּב ליוִו ׁשְטְנעֶמ ַא ןַא ,ףיוה ןיִא ְךֶלֶמ

 טָמיִּב ּוד ישא .ןע עֶפְלעֶה זנּוא טֶסְלאָז
 עֶלַא ןופ טאָנ רעֶד עֶטְצעֶל יִד ןופ גּוא תורוד עֶמְׁשְרֶע יִד ןופ טאָג רעֶד
 טְּביולעֶג טְרעוֶו אָד רעֶד עֶנעֶראַּבעֶג עֶלַא ןּופ רעֶה רעֶד ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶֶּב
 .עָׁשעֶּב עֶנייַז וא דָמֶח טיִמ טְלעוֶו ןייז טֶרְהיֵפ אָד רעֶד ביול לְהיִּפ טיִמ
 טפאַלְׂש נוא םיִנ טְלעֶמיִרְר טאָנ סוני אל ,טייֵקְמיִראַּב רעֶד טיִמ ׁשעֶנעֶפ
 יד טְקעוֶוְרעֶד אָד רעֶד טְלעוֶו רעֶד ףיוא ַחיִנְׁשַמ זיא רֶע רֶהאָנ םיִנ
 אָד רעֶד גוא .ןעֶלְמעֶרְד םאוָו יִד גיִדְנעֶכאַוַו טְכאַמ רֶע נוא עֶגיִדְנעֶפאָלְׁש
 רֶע .גּוא עֶנעֶגְנאַפעֶג יד ףיוא טְניִּב רֶע נוא עֶמּוטְׁש יִר ןעֶרייִר טְכאַמ
 גצ עֶנעֶגיֹוּבעֶגְנייֵא יד ףיוא טְכיִר רֶע נוא עֶניִרְנעֶלאַּפ יִד רעֶמְנּוא ָנְהעֶל

 רד 18 7 הא < (₪'ע רוזחמ)



 תירחש תלפת 113
 ,םילפונ ְךֶמֹוסַהְו ,םיִרּוסֶא ריִּתִמַהְו ,םיִמְלא
 .םידומ ּונחְנַא ךךבל הל ,םיִפּופְּכ ףֵקֹוזִהְ
 וננושלו ,םִיַּכ הרש אֵלֶמ ּוניִפ ולא
 יֵבֲחְרֶמְּכ חַבָש ּוניִתותפשו ,ויָלֵנ ןֹומֲהַּב הָנִר
 ,חריכו ׁשֶמְׁשַּכ תֹוריִאְמ ּוניִניֵעְו ,עיִקָר
 תולק ּונילגרו ,םִיִמָׁש ירשְנְּב תושּורֶפ ּונידיו
 ל .תורוהל םיִקיִפְסַמ ּונְתֹנֲא ןיִא ,תֹולָיַאְּב
 תֶא ְךֵרבָלּו ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֶא יי
 פלא ףָלֶא הָלָאֵמ זרַחַא לע ,ְךֶמֶׁש
 תובוטה ,םיִמָעַּפ תובְכְר יֵּבִרְו ! ביִפְלֲא
 םִיִרָצְמִמ .ּונְמָעְו ּוניֵתֹובֲא םִע ָתיִׂשָעֶש
 ,ּונְתיֵָפ םיִדָבֲע תיִּבִמּו ,ּוניֵהֹלֲא יי ּונְּתְלַאְג

 םייח חור

 ךֶלֶמ םעֶד ףיֹוא לשמנ םעֶד ןְהעֶו רִע ןעק
 ְךֶלֶמ רעָד ויִא רֶע סאוָו ,ה"בקה םיִכָלְמַה יֵבְלַמ

 עֶגייַז טְכעֶגְק יִד גוא ;טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ

 יִד גּוא ןנּוז יִד זיִא סאָד ,ןְהעֶו ריִמ םאו)

 ןעֶנאַוְליִב יד גוא  ןיִרעֶמְׁש עֶלַא גוא הָנְבְל

 ןִהעְו ריִמ סאוָו ׁשֶדֹוקַה תֹויַח םיִפָרְׂש םיִכָאְלַמ

 טְבייֵלעֶּג רעֶדְנּוועֶּג רעֶדעֶו םאָו ,טיִנ ראָנ 2

 יד ןגפ טְגאָז ארמנ יִד ןּוא ,ןעֶטְלעוֶו עֶצְנאַג

 ךייט רעֶגיִרְרעֶיַפַא טְרעוֶו תֹויַח יִד ןופ סייֵזְוֶׁש =

 ,רֶעייַּפ ןופ ךייט רעֶד ,רֹוניִד וַהְנ טְסייֵה רצ

 ט"ע שוריפ
 ןעוֶו יא .רימ ןעקנאד ןיילא טאָג ריד
 לֶהיִפ טְלאוָו ליומ רעֶזנּוא ּוליִפֲא

 נוא םִי רעֶר יוג גְנאַזעֶג טיִמ ןעוֶועֶג
 מיִמ לופ ןייז לאָז ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא
 ּלעָמיִה םעֶד ןּופ 'טייֵרְּב יִד יוִו ביול
 ןעֶטְכייֵל ןעֶלאָז ןעֶגיוא עֶרעֶזנּוא נּוא
 ינוא נוא הָנְבְל יִד גּוא ןְנּוז יֵד יונ יֹוזַא
 ּמייֵרְפׁשְרעֶפ ןייז ןעֶלאָז דְנעֶה עֶרעֶז

 ןייז לאָז םיִפ עֶרעֶזְנּוא נוא לעֶמיִה ןעֶרעֶטְנּוא ןְהיֵלְפ סאוָו ןעֶרעֶלְדָא יד יונ
 ןעֶּביול ּוצ ןייז קיִּפְסַמ טְנאַקעֶג טיִנ ריִמ ןעֶטְלאוָו זיפ .ןעֶרְניִא יִד יונ גְניִרְג
 ןעֶּביול .ּוצ גוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג גוא טאָג רעֶזְנּוא טאָנ יד
 בוא טְנעֶזיומ לֶהאָמ טְנעֶזיומ נוא טְנעֶזיוט ןופ םעֶנייֵא ףיוא ןעֶמאָנ ןייַד
 ןאָטיִג טְסאָה ּוד סאָוָו תֹובֹומ יִד ףיוא טְנעֶזיוט ןְהעֶצ לֶהאָמ טנעֶזוט ןְהעֶצ
 םעֶר ןופ נּוא םִיַרְצִמ םיוא טופס ,זְנּוא טיִמ גוא ןעֶרעֶּטְלֶע עֶרעֶזְנּוא טיִמ
 רעֶגְנּוה ןיִא טְנייֵלעֶגְסיוא זְנּוא ּוטְסאַה טְנעֶגְק ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ריִמ םאוָו זיוה

 ' ןטסָאג 16 7 א  (ט'ע רוחמ)



 תירחש תלפת

 בֶרֶחַמ ,ּונֵתְלַּכְלַּכ עֶבֶׂשְבּו ,ּונָּתְנִ
 םיער םִיִלָחַמּו ,ּונֵּתְּמִלִמ רֶבְדִמּו ,ּונָּתְלַצִה
 ָךיִמֲחַר ּונּורְזֲע הָנָה רע .ּונְתיֵלֵר םיִנְמֶאָנְו
 יי שמת לאו ,ְךיֶדָסָח ּוּובְוִֶע אלו
 נב תנלפש םיִרָבֵא ןֵּכ לע ,חצְנְל ּוניֵהֹלֲא
 רֶׁשֲא ןֹוׁשָלְו ,ּוניֵפַאְּב ָּתְחַפִנָׁש הָמָׁשְנּו ַחּורְו
 .ּורֲאַפיו ּוהְּבַשיִוּוכְרְביִוּורֹוי םֶהְןֵהניִפְּבֶּתְמִׂש
 תֶא ּוכיֵלְמִיְו ּוׁשיִרְקִיְו  ּוצירעיו וממוריו
 לָכְו .הרוי ףְל הָּפ לֶכ יִּכ יונּכלמ ךֶמֶׁש

 113 ב

 =ָעְרִּב

 ,עַרְכִת ףל ְךֶרֶּב לֵכְו ,עַבְׁשִת ל ןֹוׁשָל
 -דָמֹוק לֶכְו

 ט"ע שוריפ
 ךְרעוֶוש ןופ טְוייֵפְשעֶג זְנּוא ּוטְסאָה
 ןופ גּוא טעֶט ְריִשעֶּב זנּוא ּומְכאָה
 ןעֶניִרְטְנַא טְכאַמעֶג ָנּוא ּומְמאָה דְראָמ
 עֶניִטְפאַהְראוָו עֶזייֵּב להיפ ןופ נא
 ,ןעֶּביֹוהְרעֶד זְנּוא ּומְסאָה טייֵהְקְנאַרְק
 עֶנייֵד זָנּוא ןעֶּבאָה רעֶהַא ןיִּב רֵצ
 עֶנייַד נוא ןעֶפְלאָהעֶג טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר
 ןעֶזאַלְרעֶּפ טיִנ זנוא ןעֶּבאָה םיִדָסֲח

 "נפל
 תֹויָלָכּו בֶרֶק לֶכְו ,ףוארי תֹובָבְלַה

 לֶכְו
 ורמי

 ,הרוחמשת

9[ 
 טא

 םייח חור
 רֶע סאוָו ׁשְטְנעֶמַא ןעֶמּוק ןעֶה יֹװַא יונ טי
 ררש ,טיִלָּב ןוא ׁשייֵלְפ ,םֶדָו רָשְּבִא ראָנ ןיִא
 ןוא ,ה"בקה ןעֶּביֹול ןיִלעוֶו ןּוא ,םיִרעו ןוא
 ךאָד טְהעֶו םָע ,ה"בקה ּוצ טְכעֶגְקַא ןייַנ ּוצ
 ןייג לאָו רֶע ,ה"ּבקה טְמְהעֶׁשְרעֶפ רֶע יונ םיֹוא
 טיט ןיִגעֶו םאוָו טְבעֶגְק עֶבְלעֶוַא ףיֹוא ְךֶלֶמא
 ןיִגאָו םּורעֶד ,ןעֶואָלְּב ּוצ קעֶװַא טְניִו םעֶד
 ןיִּבאָה ריִמ סאוָו הָמָשְנ יִד "ימ לֶּכ תַמְׁשִנ ריִמ
 ןייד רעֶמְנוא ןופ ןיִראוָועֶג ןעֶמּונעֶג ךאָד ויִא יז
 ןיִא הָמָׁשְנ ם'ָרֹּי רעֶדעֶצ ןעֶד ודֹובְּכַה אפ

 ןיִא טֶסאָה ּוד סאוָו רעֶדיִלְנ יד םּורָד ₪ ל ,ךעָּבייֵא וצ טאָג רעֶזְנּוא טאָג
 ןעֶואַלְּבעֶג טְסאָה וה םאוו הָמָׁשְנ יד נוא םוטא םעֶד נוא טְלייֵמ ּוצ זנּוא
 ייֵז ליומ = רעֶזנּוא ןיִא ןוהטענ טְסאָה ּוד םאוָו גנוצ יָד ןוא רעֶכעֶל זאנ ץֶרעֶזְנּוא ןיִא
 ןעֶגיִלייֵה גּוא ןעֶקְראַטְׁש וא ןַעָּביוה

 .ךעֶד גּוא ןעֶנייִׁשעַּב נוא ןעֶמיִראַּב בוא ןעֶּביול נוא ןעקנאר ןעּומ
 עלא נוא עב וצ ריִד רעֶהעֶג ליומ םעֶכיִלְטיִא עד יב על רעֶזְנּוא ןעֶמאַנ ןיי ןעֶגיִגיִק ןעֶכאַמ גּוא

 'תיח | א 7 ₪'ע רוגחמ)
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 הנרמאת יֵתֹומְצַע לָּכ ,בּותָּכֶׁש רֶבָרַּכ ,ְּךֶמֶׁשִל
 ןֹיִבֲאְו יִנעְו ,ונממ קזחמ יִנָע ליִצַמ .ְּךֹומָב יִמָי
 ,ךָל .הושי יִמּו ,ךל הָמְרָי יִמ ,ולְזֹונִמ
 ,ארונהו רובגה לודנה לֵאָה ,ךל ְךֶרעי יִמּו
 ֲָחַּבְַנּודללַהְנ .ץֶרָאְו םימש הנוק ,ןֹויְלָע לא
 ,רּומָאַּכ ,ּדֶָׁשְרִק םֵׁש תֶא ְךֵרְבִנּו ךךאְפְנו
 תֶא יֵבְרָק לֶכְו ,ַי תֶא יִׁשְּפַנ יֵבְרִּב .רודל

 :וׁשְרָק םֵׁש
 רובה ,ךֶמֶׁש דֹובְכִּב לודגח .ּךְִע תומוצעתְּב לֵאָה

 .:ךיֶתֹואְרֹונְּב אָרֹונַהְו חַצנְל
 םייח חור

 ןיִגעֶו ,רֹובָּכַה אָסְּכ םעֶד רעֶטְנּוא ןופ ןעֶמּונעֶג
 ןעֶביִלְרעֶנייק ןיִא ןיִראוָועֶג ןעֶראֶּביִג ְךאָד ריִט
 ּוצ ךיִד ןייז הָכֹו ריִמ ןינעק םּורעֶד ,ףיֹוה
 זַא ןּוא ,טְכעֶגְק עֶגייַד ןיינ ּוצ ןּוא ,ןעֶּביֹול

 ןעֶצְנאַג םעֶד טיִט ןעֶגיִר םֶהיֵא ןיִלעֶו ריִמ
 טיִמ ןעֶרעֶװ ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ ןילעוו ןעֶצְראַה

 .(ח"םאכ) :ןֵמָא ,ןעֶמּוג םעֶלַא

 מ"ע שוריפ
 ִרעֶה עֶלַא גוא ןעקּוּב גּוא ןֶעיִנְק ריד

 ןעֶטְבְראָפ ריר רפ ְךיִז ןעֶרעֶהעֶג רעֶצ

 יעֶג ןעקְנאַרעֶג עֶטְסְניִנייוַוְניִא יִד נּוא

 יוִו יוזא ןעֶמאַנ ןיידי וצ ןעֶּביול ןעֶרעֶה

 .ןעֶּביִרְשעֶג קיסָּפ ןיִא זיִא ְךאַז יד
 טאָנ ןְגאָז רעֶנייֵּב עֶנייֵמ עָלַא יםוטצנ ד

 ןעֶבְלעֶזַא ןּופ ןאַמיִרָא םעֶד ליּצַמ זיִא אָד רעֶד ייפ .ְךייַלְג ריִד זיִא רהעו]
 .ןֵלְוִג ןייז ןופ ןֹויְבֶא םעֶד גּוא יִנָע םעֶד נּוא םֶהיִא ןּופ קְראַטְׁש זיִא םאוָו
 ריר ּוצ ףיז ןאק רֶהעוו נוא ןעֶביילְנ ריִד ּוצ ךיז ןאָק רֶהעוָו ל מו יִמ

 רעֶכיִלְקעֶרְׁש רעֶד נּוא רעֶקְראַמְׁש רעֶד גוא רעֶטְרעֶּפְכַאעֶג רעֶד ןעֶצאָׁש

 לעֶמיִה ןעָפ אַׁשעֶּב טאָה אָד רעֶד טאג רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ויל לא ,טאָנ

 ןייר  ןעֶנייֵשעֶג וא ןעֶמיִראַּב נוא ןעָביול ןעֶלעוֶו ריִמ קל ,דֶרֶע נא

 ,טְנאָזעֶג טאָה  ְךֶּלֶמֲה דִוָד טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יוִו יוזָא רפי ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה
 ןעביול ןעֶל לאָז עֶטְמנינייוַועֶג ןיִא עֶנייַמ עֶלַא נוא טאָג ביול שָפָנ ןייֵמ ישא וגו

 | ;ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייַז | |

 נוא טְניִטְסעֶפעֶּב זיִא טייֵקְראַטְׁש ןייד סאוָו טאָנ רעֶד טְסיִּב ג תֹומּוצצפִּב לאה

 וצ רעֶקְראַטׁש רעֶד ןעֶמאַנ ןייד ןּופ דוָּכ םעֶד ְךְראָד טְרעֶּפְכַאעֶג

 :טייֵקעֶטְכְראָפ ןייד םיִמ נעֶטְכְראָפ גוא געֶּבייֵא

 ךלמה 2 8 א | (ט"ע רוזהמָע



 115 חג הנשה שאר לש א םויל תירחש

 ךלמה
 :אָׂשַנְו םר אָסְּכ לַע בֵׁשֹוי

 םיקיצ ּונְנַר בּותָכְו ,ֹומְׁש שודקו םֹורָמ .דע ןֵכֹוׁש

 ;הָלֶחְת הָואָנ םירשיל ; ײפ

 :םֶמֹורְתִּת םיִרָשי - יִפְּב

 : ְךֶרֵּבְתִּת םיקירצ יִתְפִׂשְבּ

 !שֶרָקְתַּת םיִדיִסֲח ןֹוׁשָלִב
 : ללהתה םישודמ בֶרֶקְבּ

 ט"ע שוריפ

 ךּורָּב שודקה ְךֶלֶמ רעֶד יי ְךֶנָמַה
 ףיוא טָצֵז אָד רעֶד אּוה/ ?
 ןעֶנעֶּבוהְרעֶד ןייֵא נא ןעכיוה ןייַא

 ;לּומִׁש
 געֶּבייֵא ּוצ טֶהּור אָד רעֶד י* ןבוש

 נוא ןעֶּביֹוהְרעֶד זיא ןעֶמאָנ ןייז
 .ןעֶּביִרְׁשעֶג טייטש רעֶדריוִו נא ,גיִלייֵה

 עהשילישישישישישירשישלש/-

 םיפוצ תפונ

 סמ ַא טְּבייוְׁש םייחה רפס רעְניִלייֵה רעֶר
 טְראוָו םאָד טייַרְׁש ןֶגַח רעֶד סאוָו ראַפ

 םיִנִָנ ,לשמל .לוק ךיֹהַא טיִמ - "ךֶלֶמֹ
 טעֶכְלעוֶו ',ׁשטְנעֶמ ₪ דְלאוַו ןיִא ןעֶגְנאַפעֶג ןעֶּבאָה
 ,יינ ןופ ןיינ ליִּצַמ טְנעֶקעֶג טיג ְךיִו טאָה רע
 ףרוד םֶרְהיִפעֶג ךרּוד םֶהיֵא ייז ןעֶּכאָה לְהאָמַא
 ,טְניֹואו גיִניִה רעֶד יוו ,טְדאָטְׁש-ץְנעֶדעֶגיִר א

 יִא רֶע וא ןְהעֶנעֶג טאָה ׁשְטְגעֶה רעֶד יט
 ןעֶּבעֶגעֶג רֶע טאָה ,ץאלאּפ סיָגיִגיֵק  ןיִּבעֶג
 יר ,ידָלָמי לוק ךיִלְנעֶטעֶצַא טיִמ ייֵרָׁשעֶגַא

 ןעֶגעוֶו ןופ םֶגְניִז םיקידצ רֶהיֵא ומ
 םּוראוו ןעֶּביױל ןעֶלאָז ייֵז זַא ןייש זיִא עֶגיִטְראַפְטְכעֶר יִד וצ ףֶליֵה סיִמאָנ
 עֶנעֶטְראַפְטְכעֶר יד ןופ ליומ םעֶד ךֶרּוד יז? ,זיִא טאָנ םאוָו ןֶעייֵמְׁשְרעֶּפ ייֵז
 וטְסְרעוֶו םיִקידְצ יד ןּופ דייֵר יִד ךְרּוד נּוא יוד .,טְּבייֵהְרעֶר ּוטְסְרעוֶו
 .טְנעֶליֵהעֶג ּוטְסְרעוֶו םיִדיִסֲח יד ןּופ גְנּוצ רעד ךְרּוד נּוא וישלגי ,טְמּורעֶג

 :טְּביֹולעֶג ּוטְסְרעוֶו עֶגיִלייֵה יד ןעֶׁשיוִוְצ נוא מ
 תולהקמבו 8 8 (ט"ע רוזחמו
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 הָנְרִּב ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ְּךֶמַע תֹובְבַר תֹולֲהְקַמְבּ
 רוד לֶכְּב ּונָּכְלַמ ךְמִׁש ראּפְתִי

 יי ףינפל ,םיִרּוצְיַה לָּכ תַבֹוח ןֵּכֶׁש ,רֹודָו
 .לֶּלַהְל ,תודוהל ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלֹאַו ּוניֵהֹלֲא
 ,ךרבל ,רֵדֵחְל .םמורל ,רָאפְל ,ַחָּבַׁשְל
 תֹוחָּבְׁשִתְו תוריש יֵרְבִר לָּכ לע ,סלקלו הָלעְל

 :דֶחיֵׁשְמ ,ּךֶרֶבֵע ישי ןֶּב דור

 לודגה ךלמה ,לֵאָה ,ּונֵּכְלַמ רֵעָל . ְךֶמִׁש חְַַּּׁשִי
 ּוניִהְלֶא ַי הֶאָנךֶליִּכ .ץֶרָאְבּו םִיַמְׁשַּב ,שודקהו

 זוע ,הָרְמְֹו ללה ,הָחְבׁשּו ריש ,ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַו
 הָשְרָק תֶרָאפִתְו הָּלֵהְּת ,הָרּובְגּו הֶלֶדָג חַצָנ ,הָלָׁשְמָמּו
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 םיפוצ תפונ

 סיְרעֶּביֹור יד ןופ םיֹורַא ךיִמ עועֶטאַר גיִניִק
 וא טְועָה רעֵד ןעֶּבאָה סיִרעֶּביֹור יב יוֵנ ,דְנעֶה
 ייֵנ ןעֶנעֶו ,ףֶליֵה ףיֹוא ְךֶלֶמ םוצ טָפּוו רֶע
 ןעֶּביִלְּבעֶג ויִא רֶע א ,ןעֶראוָוקמ ןעֶפאָלְטְנַא
 יעְנעֶו רֶהאָי ץְנאַגַא ,ויִא לשמנ רעד ,ייֵרָפ

 ןופ דְנאַה רעד ןיִא ןעֶגְנאַפעֶג גּוא טְריַנְועֶּפ ריִמ
 סאוָו םיִטְכעֶלְׁש םעֶלַא ןּוהְט רימ ןעֶד ,עֶרָה רָצָי

 טאָנ רעֶזְנּוא םאָג ריד ראפ ןעֶקְנאַד ּוצ

 ט"ע שוריפ

 =ָמֹאָזְנייא ןיִׁש יוִוצ נוא תֹוכָבַ תֹולֲהְקַמְבֹו

 ןייד טְנעֶזיֹומ לָהיִפ גָנּול

 וא ןעֶמאַנ ןייד טְרעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ

 ןיִא טְּביולעֶג טְלעוֶו רעֶד ןופ גיניק רעֶז

 זיא םאָד ןעֶד וא ,רֹוד בילי
 ׁשעֶנעֶפעֶׁש ְׁשעֶּב עלא ןופ טייֵקעֶרְלּוׁש יד

 .ןעֶרעֶׁשְלְצ עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג גוא
 רצ נוא ןעְּביול ףיוה וצ ןעֶכייֵה רעֶד ןצ ןעֶנייֵׁשעֶּב וצ ןעֶּביֹול ְגָצ תּודֹוהְל

 ןייב ןּופ ּביול נּוא גְנאַזעֶג יד ןּופ דייר יִד זַא רֶהעָמ ְךאָנ יצ .ןעֶמיִרעֶּב
 :ישי ןּופ ןְהּוז רעֶד ְךֶלֶמַה דִוָד טְכעֶנק ןעֶטְּבְלאַזעֶג

 ןעֶמאָנ רעֶגיִלייֵה ןייד געָּבייֵא ףיוא טְּביֹולעֶג ןעֶרעוֶו לאָז סֶע ּדְמִׁש חַּבַּתִׂשִי

 ףיוא טאָג רעֶגיִלייֵה רעֶד נּוא טאָג רעֶקְראַמְׁש ד למ רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא טאָג ןייש זיִא ריִד וצ לייוו ל כ ,דֶרֶע רעֶד ףיוא נּוא לַעַמיִה םעֶד
 נּוא ןעֶגְניִז ריִד וצ ןעֶלאָז ריִמ ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא ןופ טאָג רעֶד נוא טאָנ
 םייֵקעֶטְלעוֶועֶג גוא טייֵקְראַטְׁש ןיִא ריד ןצ ויש .גְנאַזעֶג טיָמ ןעֶּביול

 םייָהְנוש נּוא גְנּומיִראַּב טייקראמש עֶלַא גּוא טייֵקְסיֹורְג עֶלַא נּוא טייֵקעַּבייֵא
 גוא = 4 8 א (ט" ע רווחמ)
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 ךורָּב :םָלֹוע דעו הֶּתַעַמ ,תֹואָדֹוהְו תֹוכְרְּב ,תּוכְלמּו
 ,תֹואָדֹוהַה לֵא ,תֹוחָּבְׁשִּתַּב לֹודָנ ,ְךֶלֶמ לֵא יי הָּתַא
 לֵא ,ְךֶלֶמ ,הֶרָמִז יֵריִׁשְּב רַחֹוּבַה ,תֹואָלְּפַנְה ןודָא

 ;םיִמָלועָה יח
 :"תולעמה ריש, םעֶר אָר ןעֶמ טְגאָז רעֶטְרֶע לֶהיִפ ןיִא

 ,ילֹוקְּב הָעְמִׁש יָנֹדֲא :ַי ףיִתאֶרְק םיִקמֲעַמִמ ,תֹולֲעַמַח ריש
 ְַׁשִּת תוגוע םִא : ינונחת לֹוקָל תובּושק דינא הנייהת

 יתיוק :אָרְות ןַעַמְל . החיה ְךֶמֶע יִּכ :דומעי יִמ יָנֹדֲא ,הָי
 ,רקנבל םירמושמ ינדאל יִׁשְפַנ : : יִּתְלָחֹוה ֹורָבְרָלְו ,יִׁשפַנ הָתְוַק יי ו

 א

 םיפוצ תפונ 0 --

 7: מנע תב אנ ריִד ּוצ
 רעֶמיִא ּזיִּב דנּוצַא ןּופ גְנּוקְנאַד נוא
 ּומְמיִּב טְשְנעֶּבעֶג דירג ,געֶּבייֵא גּוא
 רעֶסֹורְג נא טאָג רעקראטש ּוד םאָנ
 טְּביולעֶג טְסיִּב וד סאוָו רעָׁשְרעֶה
 .ְטְנעֶמ עֶלַא סאוָו םיִחָבְׁש לֶהיֵּפ טיִמ
 טְסיּב וד 8 ,ריִד ּוצ ןעקנאד ןעֶׁש
 ןעֶלייֵצְרעֶד עֶלַא סאוָו רעֶה רעֶד
 טְסאָה גד םאוָו רַמֹוּבט .רעֶדנּואוו עֶנייַד
 ןעֶלאָז יז לֵאָר רֶשֵי יִד ןעֶּביִלְקעֶגְסיוא

 יִא

 שאו טְמּוק סע ןעֶו רעֶבֶא ,ןא ונּוא טְדעֶד רֶע
 ןיִא יִריֵּפְׁש רעֶד ריִמ גגא ,רֹופְּכ םֹוי נגא הָנְׁשַה

 טְוייטעֶּב ת"ישה ךֶלֶמ רעֶד סאָד םיִׁשָרְדִמ יֵתְּב יִד

 עֶרעֶגְנּוא ןיִמעֶג ראפ דנא ןיִרָה וצ ןְגּוא גצ ךיִז
 עַׁשיִרּי םאָד ונגא ןיִא ְךיִז טְקעוֶו רעֶד ,תֹולָפָּת
 טיִמ ייֵוְׁשעֶגַא םגג ןומ רעֶד דנא ,ץֶראַה

 םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ְךֶלֶמ םוצ "ְךֶּלֶמַה ע לֹוק ְךיֶלְרעַמעֶג ַא -
 ןופ ןיִמיִטאַד זנוא לאָו רֶע ,אוה ְךּורְּב שודקה

 םינירמקמ יִד יוג ,עֶרָה רֶצִו םעֶד גְרֶטְקִמ םעֶד

 גנא ,ייז ןיִפיֹולְטְנַא ,ייְֵׁשיִג םאָד ןיִרעֶה רעֶד

 רימ ןיִנעֶו ,דְנעֶה יִָרְעייֵז ןופ ּפָא ונּוא ןיִואָל

 ת"ישה גצ ןּוהַמ גצ הָבְושַת דָנאַמׁש ןיִא ןייש

 ןופ ְךיִנ ףיֹוא ןיִמעֶנ דנא ,דָניִנ עָרְעְוְנוא ףיֹוא

 ןילעונ ,געוֶו םיִטאָג ןיִא ןְעייִג גצ ןֵהָא טְנייַה

 3 ןָמָא ,םיִטּוג םעֶלַא טיִמ ןיִרעֶוֶו ןיִפְלאָהיִג ריִמ

 :ךאמש וד ןעָביול נוא ןעֶגְניִז ריִד וצ
 :געֶּבייֵא נוא געֶּבייֵא טֶסְּבעְל וד םאוָו רַעָשְרַעָה רע

 טאָג יניא ,ןעֶפּורעֶג טאָג ְךיִד ְךיִא ּבאָה ץֶראַה ןעֶפיִט םעֶד ןגפ תולעממ יש
 ןופ לוק סאָד ןעֶמעֶנְרעֶפ ןעֶלאָז ןעֶרֶעיוא עֶנייֵד .לוק ןיימ וצ רעֶה

 טַעוַו רעו תֹוריִבֲע עֶנייֵמ ןעֶמיִה טְסעוֶו טאָג ּוד בוא םָא, ,םעּבעֶג ןיימ
 ּוצ לָקומ זיִא דְנעֶה יִד ןיִא ריד ייֵּב םּוראוָו יפ .ריִד ראַפ ןייֵמְׁשעֶּב ןעֶנעֶק
 ןעֶפאָה טּוהְמ בויל ןיימ יפיפ ,ריִד ראפ ןעֶּבאָה אָרֹומ לאָז ןעֶמ יִרָּכ ןייז
 ןעֶפאָה טּוהמ בייל ןיימ פג .,רייִר עֶנייֵז ּוצ ןעֶפאָה המ ךיִא נוא ריד וצ
 םִע זַא ןעֶפאָה טְכאַנ ייַּב ןעָמיִה םאוָו רעֶמיִה ּוד יו רֶהעָמ טאָג ריֵד ּוצ
 זיִא טאָג טיִמ םּוראוָו טאָנ ּוצ טְפאָה ןעֶדוי רֶהיֵא יי .ןעֶרעוֶו גאַמ לאָז
 ףייא רע טעוֶו טְנייֵלעֶגְסיוא ןיוש ְךייַא רָע טאָה לֶהאָמ לֶהיֵּפ גּוא דָסֶח רעֶד

 טנַײה 43 8 א (םיע רוזחמ)
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 תַּבְרַהְו ,דֶסֶחַה יי םִע יִּכ ,י לא לֵאָרְׂשִי לֶחָי 1 רָהֹוּבַל םירמוש
 : :ויָתֹונֹוֲע לֹּכִמ לֵאָרְׂשִי תֶא הָדְפִי אּוהְו : תּודָפ ומַע

 :הָמַה םֶלֹועְמ ִּכ ףיִדָסו קחו יַי ךיָמֲחַר רֹוכְז : ; רֹמאֵל רַב רֶׁשֲאַּ יָנֹדֲא חֹּכ אָנ לַדְגִי הֶּמַעְו

 ןח ,ּהיָתּוכְלַמ ְךיִלְמַיְו ּהיַתּועְרַכ אָרְב יד אַמְלְעְּב אָּבַר ּהיֵמְׁש ׁשֹדְקְתִיְו לדני
 אָהְי :ןֵמָא ּורְמִאְו בירק ןמובו אָלְנֲעַּ לֵאָרְׂשִי תיֵּב לכד יַחְבּו  ןֹוכיִמֹויְבּו |

 .אָשנהיו םֵמֹורְתִיְו דַאָּפְתִיו חַַּּתְׁשִיְ ֵרָבְחִי ;איַמְלָע יֵמְלעְלּ םֵלֶעְל ְּךֵרָבִמ אָּבַר ּהיֵמְׁש
 .אָהְכְרַּב ָבָמ אָליֵעְלּ אָליֵעְל אּוה ָךירְּב ,אָׁשֹדּוקְד ּהיִמש לֵּכַהְתִיְו הֶּלַעְתִיְ רֶרֵהְתִיְו

 : מא ּורְמִאְ אָמְלְעְּב ןֶריִמֲאַד אָתָמֲחַגְ אָתָחְכׁשּוּה אָתְריִׁשְו

 .ְךֵרָּבִתַי להק םֶגאָז ּוכְרַּב םֶגאָז ןח רעֶד ןעוֶנ

 םַמֹורְתִי ראָּפְתִיְ חַּבַּתְׂשִיַו ְךֵרָּכְתִי :ךרובמה 0 ;רָאּוכְרָּב ןוה

 ְךֶלֶמ לש ומש אָׂשַנְתִַו

 .אוה ךּוָּב שודקה םיִכָלְמַה יֵבְלַמ ךרבמה יי ָךּורָּב ןוחו להק
2 | 

 ןורחא אּחְו ןושאְך אוהָש :דַעְו םֶלועל
 בַבֹורָל ולוס םיִהלֶא ןיִא ויָדָעְלִַּמּ

 ךורַּב ';הָּלִהְתּו הָבְרִּב לָּכ לע םָמֹורְמ ומְׁשּו .ויָנָפְל ּוזָלֵעְו ומָש הָיְּב תֹובָרֲעַּב

 :םלוע דַעְו הֵּתַעְמ ךרֹוכְמ יי 2 םש ִהְי , רֶעָו םפֹועְל ןתּוכְלַמ רוכּכ םש

 ארובו רוא רָצֹי , קו ַה ל ו 0 ; 8 ךּורָּב

 ,לֵפֹאָמ תורוא  ,םייַח רצואב םלוע רוא
 :יִהְיַו רַמָא

 םע ַעֹורְז ףל .הָרּובְנִּב ְךְמִׁש לֹודָג .הָרּובְנ רּוזָא ְךֶלֵמ
 ט"ע שוריפ | םייחה רצוא

 .בוא אּוהְו .ןעֶוייֵלְסיֹוא , ףיוא טְנייַה ,טְגאָו ׁשֹודקַה "רהוז, רעֶד ,'וכו םֶלֹוע רֹוא

 יד ןייַז בָתַעְמ טיִנ ןעֶלעוֶו תורי יד = ןיִפשעֶג טאָה טאָג םאָו) טֶכיל יד
25 |. 

 רע סאוָו טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעד ןופ גיניכ רעד טאָנ ּוטְסיִּב .טֶבוליִג ה ורב
 טְכאַמ רָע ,ׁשיִנ ;ְרעֶטְצְניִפ יִד גוא טייֵקְניִמְכיִל יד ןעֶפאַשעֶּב טאָה

 ןיִנעֶז םאוָו םיִכָאְלַמ יִד טיִמ רֶעייַפ ןּופ ןיִנעֶו סאוָו םיִכֲאְלַמ יד ןעֶשיוִוְצ םולָׁש
 ;ןיִא טְלעוֶו "רעד ףיוא םאוָו םעֶלַא ןופ רעֶפטְׁשאַּב רעֶד ,רעֶסאוַו ןּוּפ
 ןָא זיִא טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןופ ףֶלֶמ רעֶד זיִא רֶע םאוָו טאָג רי למ

 רַעְר ףיוא הָנָשַה שאר טְציִז טאָנ לייוו נוא ,טייֵקְראַטְׁש טיִמ טְרֹוגעֶג

 רעֶד טאַה םעֶד רעֶּביִא ,ךֶלֶמַא יונ טְלעוֶו יד ץֶמָּפְׁשִמ ּוצ ןיִד ןופ ליִטְׁש

 .גוא הָלָׁשְמָמ יד זיִא ריִד ּוצ ד? .ְךֶלֶמ טְראוָו םעֶד טיִמ ןיִּביֹוהעֶג ןָא ןֶמייֵפ
 טַײקרַאטש 6 8 א  (ט"ע רוזחמ) |
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 ויָרָצְל .םקָנ םֹויְּב ׁשֵבָל .םקנ יִדְנִּב ְךֶלֶמ :הָרּובְג
 תואנְו ,ׁשָּבִיְמ םיִמָי , ׁשֵבָל תואָג ְךֶלֶמ : םקיִח לא ביש

 :ׁשֵּבַבְמ םיִקיִפֲא

 דֹוסְּב ץֶרֲעַנ לֶא ,םיִׁשֹודְקִּב רֶזַאְחַה ,םיִשּובָל הֶרָׂשֲעַּב ְךֶלֶמ ווי
 :שודק .םישודק

 וניֵמַּפְׁשִמ ,הָרֹוא הָמְלַׁשַּכ הָמֹוע ,אֵרֹוהְנִּב רֶד ְךֶלֶמ

 ט"ע שוריפ

 טְסְנאָה ּור עַׁשְטאָה ,טייֵקְראַטְׁש
 םיִעָשְר יד ןיִא ןייז םקונ דְלאַּב ףיד
 טְסְלאַצאַּב נא ןְראָצ ןייד ףוא ּוטְסְלאַה
 טאָנ יד דפ ,םַעַּכ תַעַׂשְּב םיִנ ייֵז

 רעֶדייֵלְק טיִמ ןעֶרייֵלְק ןָא ְךיִז טּוהמ
 נאמ םעֶד נּוא פיג ,גְנּונעֶבעֶר ןופ
 .םיִעָׁשְר ר יִד נוא הָמְקנא םּוהָמ רֶע זַא
 טיִמ דיילקינ ְךיִז טאָה טאָג תּואֵג ְךָלֶמ
 טאָה רֶע א טייצ רעֶד גוא טייֵקְסיֹורְג
 מאה רֶע פי .טְלעוֶו יד ןעֶפאַׁשעֶּב

 עֶסיֹורְג יד נער טְכאַמעֶג
 :רעֶּפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶרעֶסאוַו
 ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא טייֵרָּפְׁש

 אאא שר 74% 7/7/77 אש א"ע, עא

 .זֹועָּת ֹוניִמְי ,זֹוע רזאתה ְךֶלֶמ :הָרָואָכ איִצוי
 רש? ר ש"לאש" ראש יי אאא, 7%

 םייחה רצוא

 גיטְכיִל יֹזַא ןיִועֶועֶג יִא גאָט ןעָמשְרָע םעֶד

 טְלעֶוו קִע ןייֵא ןּופ ןְהעֶנ טְנעֶקְיִג טאָה ןעֶמ וא
 םאָה טאָג לייוו ,טְלעוֶו קש ןיִרעֶדְנַא םעֶד זיִּב
 שינא ןופ רוד רעֶד ןעֶמּוק טעוו םִע וא ןְהעֶנעֶג

 טאָה ,הָרָו הָדֹובֲע יד ןעֶגיִד ןעֶלעוֶו ייֵז סאו
 ייֵרְד יִד ןוא ,ןעֶטְלאַהעֶּב טייֵקְגיִטְביִל יד טאָג
 ןיִטְלאַהעֶּב ןיועוֶועֶג ויא ּוניֵּבַר הָׁשֹמ םאוָו םיִׁשָדֲת

 טאָג טאָה ,ןעֶראועֶג ןעֶראֶּבעֶג דא רֶע ןעוֶנ
 יד ןופ ,םיִנָּכ ןייז ןעֶטְבייֵל טְכאַמעֶג םֶהיֵא

 ןעֶגְנאַגעֶג זיא ּוניֵּבַר הֶׂשֹמ ןעוֶו ןּוא ,טייֵקְגיִטְביִל

 םֶהיֵא ןופ ןעֶמּונעֶג וצ םאָנ םאָה העְרַּפ וצ
 ןיִועוֶויִג ויִא הָשמ ןעוֶו ןּוא ,טייֵקְניִטְכּוְל םאָד

 קיִרוצ טאָג םֶהיֵא םאָה יֵניֵס גְראַּב םעֶד ייֵּב
 ןוא , םיִנָּפ ןייז ףיֹוא טייֵקְגיִטְכיִל יִד ןעֶּבעֶגיִג

 ןְהעְו טְנאָקעֶג הָׁשֹמ טאָה טייֵקְניִטְכיִל יד ףךּוד

 ןוא ,ןָד ויִּב דֶעְלִג ןופ ןעֶּבְראַמְׁש ןייג ראפ

 ןגפ םיִקיִפַא .םייקסיורנ סאָד וא תא
 רעֶד ןּופ ןעָרעָסאוו יִד .ןענ גניווצעב רע מאָה ׁשֵּבַבְמ .רעֶסאוַו ןעֶכייֵמ "ד

 ; ןייַרַא סּונייקוא םִי ןיא טְלעֶמאַזיִג ןייֵא רֶע טאָה טְלעוֶו רעֶצְנאַנ
 ןֵּתַמ תַצַׁשְּב רעֶדִייֵלְק ןְהעֶצ טיִמ דייֵלְקעֶנ ןָא יז טאָה טאָנ הג ְךֶלֶמ

 .םישודק ןעֶפּורעֶג ןָא ןעֶרעוֶו םאוָו לֵאָרְׂשִי יד ןעֶגעוֶו ןופ הָרֹוּת
 םיִקיִדַצ יִד ןופ רעֶדָא םיִכָאְלַט ןּופ דומ ןיִא טְקְראַטְׁשעֶנ זיפ טאָג ץֶרֶעג יש

 :שורק ןעֶנאַז סאוָו
 טְליִהעֶג ןייֵא ְךיִז טאָה רֶע תפל .טייֵקְיִטְבעֶל יִד ןיִא טְניֹואוו טאג יִנ ְךֶלֶמ

 םַּפְׁשִמ רעֶזְנּוא ּוניִטְׁשִמ .ייַלְק ַא טיִמ יונ הָרוּת רעֶד ןּופ טֶכיֵל יד טיִמ
 טיִמ טְרֹונעֶג ןָא ףיז טאָה מאב רגטְמַה ל .טֶכיִלַא יונ ןעֶהיִצ םיֹוא רֶע לאָז
 ןעֶּבעֶנעֶג םאָה רֶע וַא טייַצ רעֶד ןיִא טייֵקְראַטש
 ןעקְראַטְׁש ְךיִז טעוֶו דְנאַה עֶטְכעֶר

 8 (ט"ע רוזחמ)

 ןייַז טיפו .הָרֹוּת יד
 ןייק גוא םיִעָשְר יד ןעֶפאָרְמְׁש וצ
 שטנעמ ?
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 וׁשֲעְִי ,ותרובְנְּב םָלֹוע לשומ למ דע ןכוש אָּׂשִנְו םֶר .דַעָריוינָפְל רּוצָי לָּכ .דַעְל ומּוק םֹויָל ְךֶלֶמ :ץֶרָאָה תֶא טופשל אב יִּכ .ץֶרָאָה לֶּכ לע ףלמל ווֲחְִּׁשִי .ץֶרָא יספא לכ ףלמ :הֶאְנק ריִעָי תומחְלמ שיִאּכ .הֶאָנ הֹאָנ
 ט'ע שוריפ | םייחה רצוא

 טיִנ םֶהיֵא ןעֶנעֶק ְךיִז םעוֶנ ׁשְטְנעֶמ - = - ו ג - 8
 ןֶא ְךיִז טעו טאָג שלג ךָלֶמ , ןעֶקְראַטְׁש יִד ,ׁשֹודְקַה "רַהֹווע רעֶד טְגאָו ְךאָנ ,  ןעֶסעֶרְראַ
 רֶע יִדַּכ טייֵקיִטְכעֶרעֶג טיִמ ןעדיילק טייֵג טְכאַנייֵּב הָרֹוּת ןעֶגְרעֶל סאָו ןעֶׁשְטְנעֶמ

 .ןידק תעש ןעֶכאַמ כר יז לאָז לע ר זע טל עט
 :עֶטְכעֶריִג םאָד זיִא טאָנ ריִד ייַּב ל ףילא ןעֶגיֹוצעֶג 'ףיֹורַא טְרעוֶו יי יִד ןּוא
 ןע עֶכאַמ טְכעֶרעֶג ָנּוא ּוטְמְלאָז טייק רֵצֹואָּב םלוע רוא, ןעֶמ טְגייֵמ םאָד ,םיִנָּפ רעיי]

 רעֶדייֵלְק עֶנייַז ןיא } ןייש זיא רֶע ה"בקה ְךֶלֶמ רעֶד י הָנ ּךֶלֶמ ,ןיִדַה םוי םעֶד ןיִא
 פאק יי ףיוא ףלוה ןופ טוה ַא נוא עֵּבְֹ .םיִמֲחַרָהְו דָסֶחַה תַדֵמ רֶמֹולְּכ
 ןיִא טֶּבְראַפעֶג םיור ןייַז ןעֶלעוֶו רעֶדייֵלְק םיִטאָג ץּוָח למ ,ןע עָּפְלעֶה וצ
 סייוַוַא ןּוהמ ןָא ְךיִז טעו] טאָג ותילפ ּדֵלמ .םיִעָׁשְר יד ןעֶמעֶרְמ ןּוה זמ ןייז
 סאוָו תוריבע יד ,ןייַז לחומ טעוֶו רֶע זַא ןֵמיֵס א זיִא םאָד ייֵנְש יוִו דיילק
 רֶע חצ ,ייֵנְׁש יונ ןעֶרעֶוֶו םייוַו ייז ןעֶלעֶו טייז םיִדאַּפ יטיור יוִו טיֹור ןעֶנעֶז
 הֵבּוׁשְּת רוד ְךיִז ןיִרעֶטאַל סאָו יד ןיִרעֶמאַל רֶע טעוו רעטיול זיא
 : גּונָעת סיֹורְג טאָג טאָה ןּופ רעֶד הָבּוׁשְּת ָךֶרּוד גֵרְִקֶמ םעֶד ןייז ּוצ ַחֵצֹנָמ
 ןעֶקעוֶוְרעֶד טוהמ רֶע רי .גְנּונעֶכעֶר טיִמ טְליִהעֶנ ןייא זיא טםאָנ לש למ
 ןיִלעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעקע יד ןיא ןעְניואוו סאוָו עֶלַא לָּכ ְךֶלֶמ .גָנּונעֶבעֶר
 .טֶלעוֶו עֶצְנאַג יִד רעֶּביִא ְךֶלֶמ רעֶד זיא רֶע םאוָו טאָנ ּוצ ןעקוב ְךיִז

 ןַא נאט םעֶד נּוא טיי? דפ ,טְלעוֶו יִד ןיָטָּפְׁשִמ ּוצ ןעֶמּוק טעוֶו רֶע זַא יִּכ -
 שיִניִפעֶׁשעֶּב עלַא ןעֶלעוֶו יִנ .אבל .דיִתָעָל טָּפְׁשִמ נצ ןיימש ףיֹוא טעוֶו טאָג
 ייֵז ּושטרו .טְלעוֶו יִד רעֶּביִא םֶגי ַטְלעוֶועֶג טאָנ לשומ לס | ןעֶרעֶטיִצ םֶהיֵא ראַפ
 ןיִלעוֶו רעֶדיוִו יִד יו יֹוזַא נוא טייֵקְסיֹורְג ןייז ןּופ גְרעֶּב יר ןעֶמְרּוטְש ןעֶלעוֶו

 48 4 8 8 (ט"ע רוזחמו

 אָנְכ אנס ,הָאְנַק טעו ְךֶלֶמ :חצנל םִלָעּפ םיחצחצמ

 ה ו ו
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 ארונ ךֶלֶמ :ותרענמ ּורְקְרִי םיִליֵאְכּו .ֹותְוֲאַנִמ םיִרָה
 טונת םיִבֹורְכַה בשוימ .ץֶרָאָה ליִחְּת לוח .ץֶרֶא יבלמל
 55 'אשונ אוהו .חפ רוצעי יִמ ותֶאְש ְךֶלֶמ : ץֶרֶאָה
 ,ןידה םויִּב .ןידל ֹודְמָע ְךֶלֶמ :חפ ףעיל ןֵתֹונ .חּּב
 ריִּתָסַל .םיִקיִמֲעַמַה דוס של ְךֶלֶמ :ןידּב םיִאג טֹופְׁש
 ֶּבִמ הָוצ ֶלֶמ :םיִקּומֲע הָלניִו ףושחי . םיִקַמֲעַמְּב הָצֵע
 ותּוכְלַמּו .הָלֲעַמְל הָלֶּת ֹואְסַכְו .הָלָׁשְמָמְּנ ףיקת ףלמ :קֶדָצ יפרור דַעְּב ץיִלְהָל .קֶדֶצ .ךֵלֶהְי ויִנָפְל .קרצ טָפֹוׁש ְךֶלֶמ :טָּפְׁשִמּו קדצ ֹואְסִּכ ןוכמ .טּפְשִמ בַהֶא ְךֶלֶמ וועו .טֶּפְׁשִמַּב ַהֹובָנְו םֶר ְךֶלֶמ :הָמּור אב לע דוקפי ,הָמּוד אשמ ֹורֲעַסְּב .הָמָדָא יכלמ להק ְךֶלֶמ :חור השב ל םֵפְפַאָל .חּורה יס יִציִרְע .ַחּור

|
|
 

 טְלעֶוֶו ןופ טייֵקְגיִטְכיִל יֵטְׁשְרֲע יד ,"םיימס ,יירשענ ןייז ןופ ןעֶגְנּורְּפְׁש ייל םייחה רצוא ט"ע שוריפ
 ףיו ייַּב ןעֶטְלאַהעֶּב טאָג יז טאָה , גנּופאַׁשעֶּב ייד יז ןעֶמְכְראַפ טאָג ראפ ארלג ךֶלָמ

 יִד ליִחָּת לח ,ךֶרֶע רעֶד ןּופ רעֶניֹואוו הָרֹוּת טְגיִרעֶל ןעֶמ זא ןוא , םייחה דוצוא ןיא
 טאָנ ראַפ ןופ ןעֶרעֶטיִצ טּוחְמ ררע
 .םיִכָאְלַמ יד ןעֶשיוִוְצ טֶציִז רֶע פאו

 ןעֶפּורעֶג ןְהָא ךיֹוא טְרעוֶו הָרֹוּת יִד סאוָו ,הָמְׁשִל
 הָבֹוו ןעֶמ ויִא ןׁשְטְנעֶמ ןופ גְנּוּבעֶל יִד) .םייח
 ,םיִיָחְצִנַה םייח ּוצ ןוא ,טייֵקְניִמְביִל עֶויִד ּוצ

 : ןַמָא
 ןייז ןעדייל רעֶד ןאק רֶהעָו ותַאָׂש ךֶלֶמ

 ראפ ןעֶניִפעֶג וצ טְלעֶו יִד טָּפְׁשִמ רֶע זַא גאָמ םעֶד ןיִא םיִעָׁשְר ןופ ןיד ןיִא ְךיִז טְמאָזְרעֶפ טאָ יא ד ,ַהֹּכ עֶריִמ יִד וצ טונג רֶע ומי ,םֶכָראָפ
 תַרֵמ טיִמ טיִעָׁשָר עֶגיִרְרעֶפאָה יִד ןמְָׁשִמ ּוהּמ רָע טיפש ,תּוכְז ןייֵא ייֵז
 ראַפ סאוָו םיִעָׁשְר ך יִד ןופ דוס םעֶד ןעֶקעֶד ףיוא טּוהמ טאָנ 9 ֶלֶמ .ןידה
 טּוהְמ אָג להק ל ,טְצייֵלְפְרעֶפ סאוָו רעֶסאַוַוַא יונ קְראַמְׁש ױזַא זיִא רֶע סאוָו דניו ןעקראטשא טיִמ טְלעֶגְניִרְג םּורַא ּוטְסאָה םיִעָׁשְר עֶגיִרְרעֶפאָה יד יציע ,םְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶטייֵז יד ןעֶפאַשעֶּב טאָה סאוָו טאָג הצ ךֵלֶמ .ןידה םויל ןיינ  הֶלֵגְמ הָצֵע רֶעייֵז םאָנ טּוהְמ ,הָצֵע רֶעייֵז ןעֶגְראַּב
 ףיוה זיא .טאָנ םֶר ךָלֶמ ,לעֶמיִה ןיִא סאו טְפאַשָרעֶה סעֶד ףיוא ןעֶלעֶפעֶּב
 ּטייֵקעֶטְלעוֶועֶג טיִמ קְראַטְׁש זיִא טאָג ףיקפ ל ,טייֵקעֶטְכעֶרעֶג ְךאָנ ןעֶנאָל סאוָו יד ראפ ןייַז וצ ץיִלְמַמ טייֵקעֶטְכעֶרעֶג םאָד טייֵג םֶהיֵא ראפ טפוש רעֶטְכעֶרעֶגַא זיא טאָנ טפש ל ,םָּפְׁשִמ ןיִא טייֵקְיְטְכעֶרעֶג טיִמ טייֵרְּבעֶג ןָא ןיִא ליִטְׁש ןייַז וייל .טּוהְמ רֶע סאו טָּפְׁשִמ םעֶד רוד ןעֶּבֹוהְרעֶד גּוא

 גּוא 9 8 (ט"ע .רוזחמ)
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 דוסי דיערמ ,ּוטיִּבַהַמ דֶלֶח תַחַּת ְךֶלֶמ :הָלָׁשָמ לֹּכַּב
 ,לַעֹוּפ לֶכָּב רָּת ְךֶלֶמ : ֹוטְּבִמ טְמֹוׁשְמ לֹּכַּב ,ֹוטיִּבַהְּב

 .לֲעַמבּו הָמֵמְּב .לַעְִ המ לב

 .שודק |

 תבשב לחשכ

 לכח :ַײַּכ שודק ןיִא ּורְמאֹי לֹּכַהְו ּךּוחְּבַׁשְי לֹּכַהְו ףודוי לפה |
 תֹותְלַד םוי לָכְּב ַחֵתֹוּפַה לֵאָה :לֹּכַה רֵצֹוי .הָלָס ְךּומְמֹורְי

 הָנבְלּו הָמֹוקְמִמ הָמַח איִצומ .עיִקָר ינולח עקובו .חָרָזִמ ירעש
 תַדְמִּב אָרָּבֶׁש ויָבְׁשּויְלּו ֹולְּכ על רואמו ,ּהָּתְבִׁש ןֹוכְמִמ
 שרחמ ֹובּוטְבּז , םיִמֲחַרְּב ָהיֶלָע םיִרָדַלְ ץֶרֶאָל ריִאָמַה : םיִמֲחַרֲה
 ֹודַבְל םַמֹורְמַה ְךֶלֶמֲה ; תיִׁשאֵרְב | הֵׂשֲעַמ דיִמַּת םוי לֵכָּב
 םָלֹוע יַהֹלֲא : םָלֹוע תֹומיִמ אֵׂשַנְתַמַהְו רָאֹופְמַהְו ָּבְׁשִמַה ,זָאָמ

 ב

 לוחב לחשב
 שדחמ ֹובּוטְבּו ,םיִמָחַרְּב ָהיֶלָע םיִרָדַלְו ץֵרָאָל ריִאָמַה

 ובר המ : תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ .דיִמָּת 'םוי לֶכְּב

 ט"ע שוריפ ןתנ תורואמ
 רעֶּביִא כי טְלעוֶועֶג ְךייַרְגיִניִק ןייז נגא תיישה : רב היא םירְדָנ ,ץֶראָל ריאמה

 טאָנ מת דֵלְּמ .טְלעוֶו רַעָצְנאַג רעֶד ךאָד זיא רָע עב ףיוא ןענהאו א יד

 ןייז ןּופ רֶרָע יד ןעֶרעֶטיִצ טְכאַמ םיוִנעֶג .לעֶּפאָט ריִמ טייֵטְׁש סאוָו ,ןעֶגעֶרְפ ּוצ
 ןעֶּבעוֶוְׁש טּוהמ עֶלַא ףיוא כב .ןעקּוק ןיוש ְךאָד ןיִא ,רֶרֶע יִד טְבייֵלעֶּב רֶע וא

 וא טְשְראַפ טאָנ יִּפ דפ .גְניִדְלַא ףיֹוא ַחיִגְׁשַמ זיא רֶע ןעֶד ןעקוק ןייז

 ףיוא תיִנְׁשַמ 5 ןיִא רע נוא טוהט ׂשְטְנעֶמ רעֶד סאו גניִדְלַא גוא ְךאָנ טְהעָז

 םאָגַא זיִא רֶע סאוָו טאָג ילִא דֶלֶמ ,ןעֶטְנּוא גּוא ןעביוא סאוָו םיִאּורְּב עֶלַא

 ייֵז .לֶאְרְשי קְלאַפ םאָד םֶהיֵא ןעֶגיִניִק ןעֶבאַמ ייֵז על עֶלַא רעֶּביִא

 ;טאָנ רעֶניִלייֵַה רעֶד געֶּבייֵא ּוצ ןעֶגיִניק לאָז טאָג + .ןעֶגאָז
 רעֶד ףיוא ןענואוו סאוָו יד וצ ןוז רעֶד טיִמ טכייל אָד רעֶד 9? ריאשה

 .טייֵקְמיִראַּב רעֶר טיִמ ןייִג וצ יונ ןְהעֶז ןעֶלאָז ייֵז יִדְּכ ררֶע
 ןופ םיִׂשֲעַמ יִר גאָט עֶלַא גיִדְנעֶמְׁש רֶע טֶעייֵנעֶּב טייֵקְסמּוג ןייז טיִמ .ּונּוטְבּ

 ראָנ יוִו טאנ ּובנ הָמ .ןעַפאַׁשעֶּב טלעוֶו יִד טאָה רֶע תַעַׁשְּב עט םקעֶז יִר

 להופ 10 8 א  (ם'ע רוזחט)
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 ןנמ ּונְּבְנָשַמ רוצ ּונְוָע ןודא ,ּוניֵלֲע םחר םיִּבְרֲה ְךיִמֲחַרְּב
 ָתְלַּב םָּפָא ְךֶתָלּוז ןיאו ףֶּכְרִעְּכ ןיא :ונדעּב בָנָשִמ ּונֵעְׁשִי
 ןיִאְו .הָּזַה םָלֹועָּב ּוניֵהֹלֶא יי ְּךֶּכְרֶעְּכ ןיִא ;ךֶל הָמֹוד יִמּו
 תומיל ּונֵלֲאֹוג ךֶתֶלִּב םֶפֶא .אָּבַה םָלֹועָה יִיַחְל ּונְָלַמ ּךְתָלו

 ; םיִתָמַה תיְחְתִל ּונעישומ ךֶל הָמֹוד ןיִאְו . ַחיִׁשָמַח

 לָּכ יִפַּב ְֶרֹובְמּו ְךּורָּב .םיִׂשֲעַמַה לָּכ לע ןֹודֶא לֵא
 הָנּובְתּו תעד .םָלֹוע אֵלָמ ובוטו ֹולְדְג .הָמָׁשְנ

 דֹובָכְּב רֶדְחִנְו ׁשֶדֹוקַה תויח לע הָאְנִתַמַה :ותוא םיִבְבֹוס
 םיִמֲחֹרְו דָָח . ואס יִנְפִל רושימו תּוכְז .הָבָּכְרֶמַה לַע

 תפל | םֶהָּ ןתנ | רובנו הפ .לכשחבו הָניִבְּב תַעַדְּ
 הֶאָנ .חנונ םיִקיִפְמּו וז םיִאָלְמ :לֵבָּת בֶרֶקְּב םילשומ
 ,םָאֹובְּב םיששו םֶתאֵצְּב םיִחַמְׂש .םֶלֹועָה לֶכְּב םִוי
 ;ומשל םינתונ דֹובָכְו רֵאְפ :םנוק ןֹוצְר הָמיֵאְּב םיִשֹוע
 ,רוא חַרָזיַו שָמָשל אָרָק .ותוכלמ רֶכֹזְל הָנִרְו הָלָהְצ

 לוחב לחשכ

 :דנינק ץֶרָאָה הֶאְלִמ .ָתיִׂשָע הָמָכָחְּב םֶלָּכ .יִי ךישַעמ
 רָאוּ חּבּוׁשְמַה .ָאמ ֹורֵבָל םָמֹורְמַה יב

 ןתנ תורואמ ט"ע שוריפ
 ,רֶרֶע רעֶד ןופ סיְרעֶגְהאווְנייֵא יִד ּוצ גיטְכיִל טְסאָה גד קְרעוֶו עָנייַד ןעֶנעֶז לֶהיֵפ
 ,ןעֶבאג י יִוָוָצ ןטוט הָנָבל רעֶד טיִמ ןָנ בוז יד ראָנ עֶצ ;ןאכ יד ןעֶּפאַׁשעֶּב הָמְכָח טימ יז

 ןופ ְךֶלֶמַא | ןייֵלֲא זיִא אר רעֶד וס ,ׁשיִנעַפעֶׁשעֶּב עֶנייַד לח יִפ זיא טְלעוֶו
 זיִא אָד רעֶד הֶּבֶׁשְמַה ,ןעֶּבֹוה רעֶד זיִא גוא ןָא לאַמְטְסְנעֶד ןופ טְלעוֶו רעד
 רעֶגיִּבייֵא פל יִפלֶא ,ןעֶטייַצ עֶניִּבייֵא ןופ ןעֶּביֹוהְרעֶר טְנייֵׁשעֶּב גוא .טְּביולעֶג
 , טייֵקְמיִרשַּבְרעֶר להיפ ןייֵד טיִמ זְנּוא רעֶּביִא ףיד םיִראַּבְרעֶר טאָג
 רעֶציִׁשעֶּב רעֶזְנּוא ןעֶזְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש רעֶזְנּוא רעֶה רעֶקְראַטְש רעֶזְנּוא ןודש

 רעזנוא 1ן 8 א (ט"ע רוזחמ)
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 אָבְצ לָּכ ול םיִנְתֹונ חבש : הָנָבְלַה תרוצ ןיקתהו הֵאָר
 :ׁשֶדֹוקַה יתויחו םיִנֵפֹואְו םיִּפְרְׂש .הָלְדְנּו תראפת . םורמ

 הלעתַה יִעיִבְׁשַה םֹויַּב .םיִׂשָעַמַה לָּכִמ תַבָׁש רֶׁשֲא לֵאָל
 ,הָחּונְמַה םֹויָל הָמֶע תֶרָאפִּת .ֹודֹובְכ אָסְּכ לע בשיו

 .יָעיִבְׁשַה םֹוי לש חַבָש הִז .תַּכַׁשַה םויל אָרְק גנֹוע
 חַּבַׁשְמ יִעיִבְׁשַה םויו .ֹוּתְכאַלְמ לָּכִמ לא תב ובש
 ,ייל תודוהל בוט ,תָּבַׁשַה םֹויָל ריש רֹומְזִמ רֵמֹואְו
 הָלְדְנּו רקי חבש .ויָרּוצִי לָּכ לֵאָל ּוכְּרְביִו ּורֲאְפִי ְךֶכיִפְל
 ומעל הָחּונְמ ליִחְנִמַה לֹּכ רֶצֹי ךֶלֶמ לֵאָל נתי
 ניֵהֹלֲא יי ךמש .ׁשְדֹוק תֶּבַש םֹויְּב ,ֹותָׁשְדְקִּב לֵאָרְׂשִי
 לַעְו לַעַמִמ םימשּב . ראָּפתִי ּונָּכְלַמ ְךרֶכְֹו .שדקתי
 הֵׂשֲעַמ חבש לע ּונֵעיִׁשֹומ ְךֵרֶּבְהִּת :תַחָּתִמ ץֶרָאָה

 לוחב לחשכ

 .המח יִרֲהְז לעפו ןיִכַה .הָעְד לוד ְךּורָּב לֵא :ּונְדֲעַּב
 = תֹונָּפ ,ֹוזָע תֹוביִבְס ןֵתָנ תורואמ .ומשל דֹובָּכ רַצָי בוט
 דובָּכ םיִרְּפַסְמ דיִמָּת .ידש יִמְמֹור .םישודק ויָאָבְצ
 חַבֶׁש לַע .ּוניֵהֹלֶא = ךיְּבְתִּת :ֹותְׁשְרִק לא

| 

 ט"ע שוריפ ןתנ תורואמ =

 טייֵקְראַטְׁשַא םֶסיֵּב וא ף?יק רעֶננּוא = ל יי מש רעב ו  ןיטכאנפ יד
 טאָג רעֶטּביֹוליִג רעֶד 7% ,זָנּוא םּורַא ןְגּווזיִד סאוָו טייֵקְסּוז ו תיא תג מ
 ןיכמ .טֶפאַשְנעֶסיוו טיִמ זיא אָד רעֶד ,ןיִשְכאָרְּפ יד ןיִא גוא תֹואּובְּת יִד ןיִא שּוג
 טאָה נוא טייֵרּביִג ןָא טאָה רֶע לַעְפּו יִד סאוָו םי יקסּוז ןופ גוא , םיִהָרִי ׁשֶרֶג דָנָממְ*

 רֶע םּוג זיִא אָד רעֶד טאָג :ט .ןוז רעֶד ןופ םייקרעמיול יִר ןעֶפאַשעֶּב
 רֶע טאָה טֶכיֵל 'תויאמ ,ןעֶנעוֶו דובָּכ ןייַז ןופ םיִאּורְּב עֶלַא ןעֶּפאַשעֶּב טאָה
 םיִכָאְלַמ עֶגיִלייֵה ןעֶנעֶז סאד ןעֶרעֶה "יי תו ,רובַּכ אָסַּכ ןייז םורַא ןעֶּבעֶגיִג
 ריִמָּת יז ןיִלייֵצ רעֶד רי ,טאָנ ןעקראמש סער ןעֶּבייֵהְרעֶד אָד יִד
 טְסְרעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא טאָג ּוד רבה ,טייֵקְניִלייֵה ןייַז נּוא דֹוכָּכ םיִמאָנ
 ןעֶגעוֶו ןּופ נא דָנעֶה עֶנייֵד ןופ קרע עֶטְּביֹוליִג יִד ןעֶנעוֶו ןופ טְּביוליִג

 וד 1% 8 א (ט"ע רוזחט)
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 ;הָלָס ְךורָאְפִי ָתיִׁשָעֶׁש = רוא .יֵרֹואְמ לַעְו .ךיָדָ

 ארוכ ּונָלֲאֹוְו | ונפלמ ּונֵרּוצ ְךֵרְּבְתֹת
 ,ּונָּכְלַמ רֵעָל ךְמש חַּבַּתְׁשִי ,םישודק |

 לֹוקְּב רַחֵי הָאְריִּב םיִעיִמְׁשִמּו ,םָלֹוע םּורְּב םידמוע םֶלְּב ויִתְרְשִמ רֶׁשֲאַו םיִתָרְׁשִמ רצו
 ,םיִבּוהַא םֶלְּכ :םֶלוע ְךֶלֶמּו םייח םיִהֹלֲא ירָּבר
 םבָלְבְו ,םיִרֹוּבִנ םבֶלֶּכ .םיִרּורְּב בלב
 +םבְנוק ןֹוצְר הרָאְרִיְבּו הָמיֵאְּב םישוע
 ,הָרָהְּטִבּו הָׁשְרְקִּב ,םֶהיִּפ תֶא םיִחְתֹוּפ םֶלְבְ

 | לוחב לחשכ |

 ,ױכ ךרנתת ; הָלָה ָךּורָאָפָי .ָתיִׂשָעֶׁש רֹוא יִרֹואְמ לע .ּךיִדָי השעמ
 2664 יו יג

 ןתנ תורואמ ט'ע שוריפ
 : ןעֶנייֵׁשעֶּב גיִּבייֵא ו יינ טאפ חל יו וא פה ךיר ןעֶמלאָז ףורָד ןעֶפאשעֶּכ פאק ין א םֶכיל סאָד ןופ טאקע

 םעֶד ןופ רייֵר יד לוק ןעֶקְראַטְׁשַא טיִמ רעֶדְנאַנֿפ טיִמ טְכְראָפ טיִמ ןיִרעֶה ןיִזאָל גוא טְלעוֶו רעֶד ןופ ְךייַה רעֶד ןיִא עֶלַא ןֶעייֵטְׁש םיִכָאְלַמ יד אגא ןיִפאַשאַּב יינ גאָט עָלַא ןיִרעוֶו סאו םיִכֲאְלַמ יִר ןעֶנעֶז סאָד רעֶניִרעֶּג טפאָשַעָּב אָד רעֶד דצ" .עֶּבייֵא וצ ןייז טְּביֹוליִג לאָז ןעֶמאָנ ןייד םיִכֲאְלַמ עֶניִלייֵה יֵד טְפאַשעֶּב אָד רעֶד רעֶזייֵל רעֶד רעֶזְנּוא נּוא רעֶשְרעֶה רעֶזְנּוא טאָג רעֶקְראַטְׁש רעֶזְנּוא טְּביֹוליִג ןייַז טְסֶלאָד וד 07 ָךֵרָּבְתִּת
 .רעֶפעֶׁשעֶּב רֶעייֵז ןופ ןעֶליוִו םעֶד ןעֶקעֶרְׁש טיִמ בוא טְכְראָפ טיִמ ןָעוט עַלַא גוא קְראַטְש ןעֶנעֶז וא עֶטְלייוַוְרעֶדְסיוא עֶלַא ןעֶנעֶו ייֵז טְּביִלעֶג עָלֵא ןעֶנעֶז ייֵז יבא לְנ ,טְלעוֶו רעֶד ןופ גיניק םעֶד וא םאָנ ןעֶגיִרעֶּבעֶל

 םייקיעיִר טיִמ גוא טייֵקְניִלייֵה טיִמ ליומ רֶעייֵז ןעֶנעֶפע עָלֵא נוא
 . טימ 19 8 צ /ט"יי  רוותמו

 א
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 ,םיִראָפְמּו םיחְּבְשמּופיִכְרְבִמּו הָרַמְזְבּוהְרִשְּב
 ;םיִכיִלְמַמְו םישירקמו םיִציִרֲעַמּ

 :אוה שודק ארונהו רֹוּבִגַה לֹודָגַה ְךֶלֶמַה לֵאָה םש תֶא
 ,הָּזִמ הֶז םִיַמָׁש תּוכְלַמ לוע םֶהיֵלֲע םיִלְּבַלְמ םֶלָכְו

 תַחַנְּב םֶרֶצֹויְל  שידקהל ,הֶוָל הֶז תושר םיִנְתֹונְו
 ,דָחָאַּכ םֶלֵּכ הַשְדַק ,הָמיֵעְנִבּו ,הָרֹורְּב הפָשְּב ,ַחּור

 ' ;הֶאְרִיְּב םיִרְמֹואְו םיִנֹע

 לָכ אֹלֶמ ,תֹואָבְצ יי שודק שורק ׁשֹודָק
 -;ֹודֹובְּכ ץֶרֶאָה

 תונותשע לָּכ ןֵחֹוּב .ְךֶלֶמ םיִמָחַרְּב םֹויַהְּכ לָהֶא ודֹובְּכ
 קוד .ְךֶלֶמ רֶזאתה זֹועְו תּואָנ .ְךֶלֶמ ברו ריִעֵצ

 7 ארעי, - ע"א".

 ט"ע שוריפ ןתנ תורואמ
 ייֵז וא גְנאַזעֶג טימ נוא ביל טימ יד ןעֶד , ₪ יד ןעֶטְכייֵלעֶּג ל רֶע , זר

 עֶניׁשעֶב גוא ןעֶמיִרעֶּב גוא ןעּביול = נפ א הקמת יד בעל 6 יג יד
 :ןעֶגיִניִק ןעֶבאַמ | נּוא ןעֶגיִלייֵה גּוא

 וא רעֶקְראַטְׁשַא נוא רעֶסיֹרְגַא זיִא רֶע םאוָו ןעֶמאָנ םיִטאָנ םֹׁש תא

 ןעֶנעֶז עֶלֶא נוא םיִלְּבקִמ סֶלְבְו . נילייה זיִא רֶע רעֶׁשְרעֶה רעֶכיִלְקעֶרְׁשַא

 רעֶד נּוא לעֶמיִה ןיא זיִא אָד רעֶד טאָנ ןּופ הָחְנְׁשַה יד לַּבקִמ ְךיִז ףיוא

 רעֶפעֶׁשעֶּב רֶעייֵז ןעֶניִלייֵה ּוצ .ןעֶטְסְנעֶלק םוצ תּושר ןעֶּבעֶג טוהמ רעֶטְצְלֶע

 נּוא הָשִפ ,טייֵקְסיִז טיִמ נוא ןֹוׁשָל ראָלְקַא טיִמ טיִמעג גיִטְפעֶנעֶזַא םיִמ
 ,טֶכְראָפ טיִמ ןעֶנאָז נּוא הָׂשּודְק לְהאָמַא טיִמ ןְעייֵרְׁש ןיִמאַזעֶּב עֶלַא

 ליִפ ויִא דר עֶצְנאַנ יד ניֶלייֵה זיִא ןעֶטְּפאַׁשְרעֶה עֶלֵא ןופ טאָג רעֶר שוא
 :דובָּכ ןייז

 טיִמ הָנָשַה שאר נוא טְנייַה דובַּכ ןייז ןעֶטְכאַָלְרעֶד טאָה טאָנ ללא .ודובּכ

 רעֶּביִא ןעֶזעוֶועֶג םֵחַרְמ יז טאָה רֶע יוִו ױזַא נוא ,טייֵקְמיִראַּבְרעֶד

 טקְנעֶׁשעֶג םֶהיֵא טאָה גּוא הְָשַה שאר גאָט םעֶד נּוא ןושאְרֶה םֶדֶא

 רעֶּביִא ְךיִז רֶע לאָז ױזַא רהאי טְנעֶזוט זיִא םאָד געֶט עֶנייַז ןּופ נאַמַא

 ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג עֶלַא טייֵטְׁשְרעֶפ נּוא טֶבּורְּפ רֶע ןמוב .ןייז םֵחַרְמ ףיוא זנּוא

 ןעֶנעוֶו ןּופ ןעֶרעֶטיִצ ייֵז דֶרֶע יד נּוא לעֶמיִה יד קיז .עֶנייֵלְק ןופ גּוא סיור

 טכרָאֿפ | 14 8 א - (טיע רוחמ
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 .ךֶלֶמ ןֹוחָי םֶּבַּל דחי רצויה .ְּךֶלֶמ תַמיִאַמ ןודרחי דֶלֶחְו
 םוי אּוה ןֹורָּכִז .ןֶלֶמ קיִדְצַי םֶהיֵׂשֲעַמ לָּכ לֶא ןיִבְמּ
 ,ְךֶלֶמ םֶתֹוּכִזְל אּוה לארשיל קוח ץח :ךַלָמ תעורת
 ותיִרְּב םָלֹועְל רוכזי .ְךֶלֶמ לָּכ ךילממ ויָאָריִל ןתנ ףרמ

 ;ְךֶלֶמ בוט ןורְבְְב

 ְךֶל ּונאָתא ןֵכָל .ְךֶלֶמ יֵנְּב תיִרָאשְל שעת לא הָלָּב
 :ךלמ ףתולחל ךונמדק לומתֶאַמ .ְךֶלֶמ ּונָּבְלמ

 .ְךֶלֶמ יִלִא תשלש : וחלש יֵניִנְל דָסֶח רֹוצִנ אָנ ןוח
 לַּב םֶתּונֲע .ְךֶלֶמ יִלָאְרֶא ּוכָּב רַמָל ןחתב יִאָּב תֹוכָס

 ;ְךֶלֶמ יֵכֲאְלַמ וב ּודְריַו ּולֲע םוקָמִּב ןֶלֶל זֶבֵּת
 "יה ו ו .

 ןתנ תורואמ ט"ע שוריפ
 רעד טיִמ ןנוו רעֶד ןּופ זיִא תָלּועְּפ עֶטייֵוְצ יד רעֶד רצויה .ְךֶלָמ םעֶד ןופ טְכְראָּפ
 עֶלְלַא גצ ןעֶטְבייֵל לאָז יו 'ִהיֶלָע םיִרָדְלְוח הָנְבְל / ה וז תא ל יא
 א ןעֶגֹואו סאוָו יִׁשיִנעֶפעֶׁשַּב עֶגיִדיִּבעֶל רֶעייֵז דְנאַנאַּב ןעֶפאַשעֶּב טאָה אָד
 ןּוהְט ּוצ נּוא ןייֵג וצ ןְהעֶו ןיִלאָנ יז ,דְרֶע רעֶד | נוא בוט רָצֵי רעֶד זיא סאָד ץראה
 לא םעֶלַא סאָד גוא , ןיִפְראַדעֶע ₪1 םאוו םעֶלַא לאָז םּורְד ְךֶלֶמ ןֹוהָי .עֶרַה רָצי רעֶד

 טיִנ לאָז רֶע ןעֶטיִהְּפָא םהיא לאָז נוא ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןעֶמְראַּבְרעֶד םאָה

 לֵאָרְׂשִי יד ןצ קוח א ןיא גאַמ רעֶד קיח .ערה רָצי םעֶד ְךֶרּוד ןעֶרעוֶו לַשְבְנ

 ,תֹוריבֲע עֶרֶעייֵז ןּופ ןעֶבאַמ ןייר ייֵז לאָז טאָנ סמי? ,רַפֹוׁש ןעֶזאָלְּב וצ
 שע ןעֶבעֶרעֶג טּוג א טיִמ זינט , תיִרְּב ןייז ןעֶקְנעֶר ְךעֶג געֶּבייֵא "רצ לאָז רֶע .רופ

 ;ְךֶלֶמ רעד טאָנ

 ,בנּוּבייַלְּב רעֶּביִא םעֶד ּוצ ןּוהְמ טיִנ ּוטְסְלאָז גְנּוּבְראַדְראַפ ןייֵא שפפ לא הָלָּב
 תֹוחיִלְס טיִמ ןעוֶועֶג םידקמ ְךיִז רימ ןעֶּבאָה ןָא ןעֶמְכעֶנ ןּופ לוטפפמ

 דָסֶח םעֶד ןעֶטיִה טְסְלאָז ליד ןעֶמעֶּב ריִמ ₪ .גיניק ףיד ןעֶמעֶּב וצ ןעֶגאָז
 ייֵרְד ןעֶראוועֶג טְקיִׁשעֶג ןעֶנעֶז םֶהיֵא ּוצ סאוָו ם סרב ןופ רעָדְניק יד וצ
 םאוָו קָחְצַ תּוכְזִּ ּוכָּב רַמָל .לֵאָרְׂשִי ןּופ תולָּפּת יד םעֶנְרעֶפ תי ,םיִכָאְלַמ
 רעֶטאַפ רעֶד וא ןעֶנעוֶוְטעֶנייז ןופ טְנייוֵועֶג ְךעֶלְרעֶטיִּב ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ יִד
 ןעֶטְכעֶׁש טְלאוָועֶג םֶהיֵא טאָה גוא טְרְהיִּפעג הָרְקַע רעֶד ּוצ םֶהיֵא טאָה
 ּגטְסְלאָז לֵאָרְׂשִי יִד ןופ טעֶּבעֶג גּוא ייֵרְׁשעֶג סאָד א .ןעֶגעוֶו ס'ְטאָג ןּופ
 םעֶד ףיוא טְגיִמְכעֶגעֶג רעֶּביִא טאָה רֶע סאוָו בֹקֲעַי תּוכְזִּב ןעֶמעֶׁשְרעֶפ טיִנ
 .ןעֶגְנאַגעֶגְּפאָרַא נּוא ןעֶגְנאַגעֶג ףיורא | ןעֶנעֶו טאָג ןּופ םיִכָאְלַמ יד סאוָו טְרָא

 םדא 18 8 (ט"ע .רוותמ)
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 םיִמֲחַרְּב םקדצוח :ךֶלֶמ םֶבָיַחְלִמ רּומְנ ןיִדֵמ םֹויַה םֶדְּפ

 יעקותמ הָעיֵקְּת לוק בושק :ְךֶלֶמ הָבּוטל רק
 םיִמָחַר ,ךֶלֶמ ל ויה יִרְכוזִמ הָעיִקְּת ןֹורָכִז בוש םידמוא תבשב)

 - :ףלֶמ ֶל יֵּכַחְמִל רֵרֹועְּת

 יֵכָמֹותְּב ןָפַּת .ְךֶלֶמ ְךיֶרֲחַׁשְמ םע תעוש הָעָש קח
 :ללמו םייח םיִהֹלֲא ּךֶכָרְבִנּו ךורְּ
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 הִיַח לָּכ ינְּפ ּובְרָבָי םיִלָאְרֶאְו ּונֹורָי םיִפָרְׂשּו ּורֲאָפִי םיִכּורְכּו ּורְרוׁשְי תֹויַחַהְ
 :םיִרְמֹואְו .םיִחְגַׁשְמ םָתָמּ על םיִפְרְׂש תַמּועְל ; בּורְכּו ֵפֹואְו

 :ומוקממ וי דֹובְּכ ְךּורָּב

 ט"ע שוריפ ןתנ תורואמ
 רֶדְניֵק עֶרֶעייֵז טְנייַה זיילְרעֶד יז םֶדָּפ יעָל ןעֶד ,שיִקְמיאַּכ ועָד טיט 'םיִמֲ
 ,רייֵׁש א ףךיִו םגרא טאָה ןָנּו יד טְגאָו שרדמ

 ,רייֵׁש א ןיִא ןיִזעֶויִג םיִנ טְלאָו יז ןעוֶנ ןעֶד
 יד טְנעֶרְּבְראַפ ןָנּו רעֶד ןופ ץיִה יד טְלאוָו
 לאוַוְק א לעֶמיִה ןיִא אָד ויִא ְךיֹוא נּוא . ,טְלעוֶו
 יִד רעֶרייֵא ןעֶגְראָמ היָרְּפ עָלַא גּוא , רעֶמאַו
 ,טְלעֶו יִד ןעֶטְנייַלעֶּב ּוצ םיֹורִא טייג ןֶנּוז
 , רעֶסאוַו לאונק םעֶד ןיִא ןעֶקְנּוטעֶגְנייֵא יג טְרעוֶו
 טיב לאָו יו ,ןיִרעֶו רעֶכאוַנְׁש לאָז ץיִה יד
 יִד לייוַועֶּב ךיֹוא גּוא ,םֶלעוְו יד ןיִנעֶרְּבְראַפ
 גְנּולְציִלְּפ טְמּוק רֶע וא ,ויִא ׁשְטְנעֶמ א ןּופ עַבֶט
 טעֶדאַׁש ןייַרַא טְביִל רעֶד ןיִא רעֶטְצְניִפ רעֶד ןופ
 זַא ןעֶנייֵלְגְטְמעֶד רעָרָא ,ןעֶניֹוא יד ּוצ םֶהיֵא

 תדמ םעֶד טיִמ ןד םיִנ ייֵז ייֵז נוא

 טיִמ טְכעֶרעֶג ייֵז ףאמ ל , ןיִדַה

 םוצ ייֵז קְנעֶרעֶג נוא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד

 ןופ לוק םאָד םעֶנְרעֶּפ בשל .ןעֶמּוג
 םאוָו ארלו "יד ןופ רפוש תַעיִקְּת

 ןיִגעוֶו טעֶנייַד ןּופ רפוש טְנייַה ןעֶזאַלְּב

 = םיִמֲחַ .ןוצר ןייַד ןוהמ ּוצ

 יִד וצ טייֵקְמיִראַּבְרעֶד ןע קעוֶוְרעֶד

 למ ריִד ּוצ ןעֶפאַה סאו

 ףיד ןעָמְשְראּפ סאוָו קְלאָפ םעֶד ןופ =צ , ייֵרְׁשעֶג סאָד םעֶנְרעֶפ תמש הָעָש
 = רֶעייֵז רעֶטְנּוא ןטנהעל םאוָו לארשי יִד וצ ןערעק ךיִר טֶסְלאָז פה

 טאָג רעֶגיִדעֶּבעֶל ןעָּביול ךיר ןעֶלעוֶו ריִמ  ןיִא דר .ְךּורָּב טיִמ הָלֵפְּת
 ;ניֶניִק גוא

 ןעֶמְהיִר םיִבּורַּכ עֶגיִלייֵה יִד גּוא ןעֶגְניִז תויח עֶניִלייֵה יִד נּוא ויו תויַחֲהְו
 ראַפ ןעֶּביֹול םיִלָאְרָא יִד גוא ןעֶלאַׁש םיִכָאְלַמ עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב יִד נּוא

 עֶלַא ראפ נּוא ןפוא ןעֶסייֵה סאוָו םיִכָאְלַמ יִד ראפ תֹויַח עֶניִלייֵה עָלַא
 וא יי ןיִּביול עֶלַא ייֵז ןעֶגעֶק םיִכָאְלַמ עֶגיִדְנעֶנעֶרְּב יִד ןעֶגעֶק םיִבּורְּכ
 :טֶרֵא ןעֶביֹוה ןייַז ןופ טאָג ןופ דובָּכ רעד זיא טְּביולעֶג רּוכְּנ ךיּב ,ןעֶגאָז
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 םִיַקְו יח לא ְךֶלֶמָל ,ּונֵּתַי תֹומיִעְנ ָךּורְּב לֵאָל
 יִּב ,ועיִמְׁשִי תֹוחָּבְׁשִתְו ,ּורֵמאֹי תֹוריִמְו

 ,תושדח הֶׂשֹוע ,תֹורּובָנ לעופ ודבל אּוה
 חיִמְצַמ ,תֹוקָדְצ | ערוז ,תֹומָחְלִמ לַעַּב
 ןורָא ,תֹולֲהְת אָרֹונ ,תואופר ארוב ,תֹועּוׁשִי
 דימת םוי לֶכְּב ֹובּוטְּב שדחְמה ,תֹואְלִּפִנַה
 םירוא הֵׂשֹעְל רּומָאַּכ :תיִׁשאֵרְב השעמ
 ןויצ לע ׁשֶרֶח רוא :ֹודְסַח םֶלֹועְל יִּכ ,םיִלֹודְנ
 הָּתַא ָךּורְּב :ורואל הָרֵחְמ ּונְלָכ הָּכְַנְו ,ריִאָמ

 ;תֹורֹואְמַה רֵצֹוי ,ָי
 הֶלֹודְנ הַלְמֲח ,וניֵחלֲא וי ּונָתְבַהֲא הָּבַר הָבֲהַא

 רּובֲעַּב ,ּנֵכְלַמ ּוניִבֲא ?ּוניֵלֲע ְתְלַמָח הֶרָתיִו

 טז רעד פז עֶביִטאָנעֶמבילעֶגסעֶר צאָל ןתנ תורואמ ט'ע .שוריפ
 טייג יֹװַא בוא ,ןעֶגיֹוא יד רצ ןעֶראַׁש טיִנ לאָז ןעֶזאָל ןוא גְנאַזעֶג בול ייז ןעֶגאָז םִע יִדְּכ ,וייט ְךעֶלְסיִּב רֶהאָנ ,לָּטאָמ ןייא טיִמ םאָג רעֶקְראַטְׁשַא גוא רעֶגיִרעֶּגעֶלַא ןנוו 4 ףיֹוא טיג טְנייַש םעֶד רעבי , ןעֶגיֹוא ןיִא רֶע םאוָו בול עָביִלַביל ייֵז

 :טֶכיֵל יִד טפ לאַׁשעֶּב אָד רעֶד טאָג ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג ףורּב ,טֶכיֵל | ןיינ וצ ןייז הֶכוז דֶלאְּב עֶלַא ןעֶלאָז ריִמ וא ןֹויִצ רעֶּביִא 'טְביִל ייַנ ןייֵא ןעֶטְכייֵלְרעֶד טְסְלאָז וד טאָנ ְךיִד ןעֶטעֶּג רימ דוא ,תיִׁשאֶרְּב ימי תֶׂשֵׁש ןּופ ןעקְרעוֶו יִד ריִמָּת גאָמ עלא ץֶּוג ןייַז ּטיִמ םֶעייֵנעֶּב אָד רעֶד רעֶדְנּואוו ןּופ רעֶה ןייֵא בול ןופ עז ָטְכְראָפ זיִא רֶע תואו פֶר טֵפּגַׁשעֶּב נוא ףֶליִה ןעֶצאָרְּפְׁש טְכאַמ רֶע טייִקְיְטְבעֶריִג טֶעייֵז רֶע הָמָחְלִמ לַעַּב א זיִא רָע לב .ןעֶבאַז ָעייֵנ טְפאַשעֶּב נוא טייֵקְראַטְש טּוהָמ ןיילא רע ןעֶד ביול ןעֶרעֶה
 ןֶערֶעטלֶע 1 9  תימ א (ט"ע רווחמ) עֶרעֶזנּוא ןעֶנעוֶו ןופ םָלעוֶו רעד ןופ גיִניֵק רעֶד רעֶטאָפ רעֶזנּוא וניִהש ,טְמיִראַּבְרעֶד זנוא רעֶּביִא ךיז ּוטְסאָה טייֵקְמיִראַּבְרעֶר עֶסיֹורְנַא טאָג רעֶזְנּוא טאָג טאַהעֶג ּביִל זְנּוא ּוטְסאָה טּפאַׁשְּביִל םיֹורְג ןיײֵא למ הָבֵהַא
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 נחת ֵּכ ,םייח יקח םֶדְמלְּתַו ,ָּךְב ּוחְטְּבָׁש ּוניֵתֹובֲא
 ,ּוניֵלָע םחר םֵחַרְמַה ,ןֶמֲחַרָה בָא ּוניֵבָא :ּונֵדְמַלְתֹ
 "משל דַמַלְלּו דֹומָלְל ַעֹומְׁשִל ליּכְׂשַהְלּוןיִבֲהְל ּונֵּבְלִּ
 :הָבְהאְּב ּךֶהָרֹוּת דומלת יֵרְבִד לָּכ תֶא םייקלו תושעלו
 דַחַיְו .ךיֶתֹוְצַמְּב ּונָבְל קֵּבִדְו ,ְּךֶתֶרֹותְּב ּוניֵניֵע רֵאָהְו
 םֶלֹועְל ׁשֹובָנ אלו .ךמְׁש תֶא הָאְרִיִלּו הָבַהַאְל ,ּונֵבָבְל
 הָליִגְנ ,ּונְחָמִּב אָרֹונַהְו לֹודְנַה ּךֶׁשְרִק םֵׁשְב יִּכ :דַעו
 תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ םֹולָׁשְל ּונֲאיִבֲהַו ;ְךֶתָעּוׁשיִּב הָחְמְׂשִנְו
 תועּוׁשִי לַעוּפ לֶא יִּכ:!ונָצְרַאְל תּוימְמוק ּונֵכיִלֹותְו ,ץֶרֶאָה
 ףךמשל ּונָּתְבִרְקְו ,ןֹוׁשָלְו םע לַּכִמ ָּתְרַחְב ּונְבּו ,הָּתִא
 ,הָבָחַאְּב ךֶרָחיְלּו ךֶל תֹודֹוהְל  ,תָמָאָּב  הָלָס לורה

 ט"ע שוריפ קא תורואמ

 א ךיז ןעֶכאָה יז םאָו ןעֶעֶטְלע ראק יו ליע )דיל ר ו ה
 יז טְסאָה ןד נוא טֶרע כיִזְרעַפ ריִד ׁשְטְנעֶמ םעֶד אם טיִנ לאָז יאיר טאָה

 הָרֹוּת רעד ןּופ םיִקּוח יד טְנעֶרעֶלעֶג ןעֶקְנאַד ּוצ ריִמ ןעֶכיֹורְּב םּורעֶד ,םיִטְבעֶלְׁש ןייק

 ןעֶּבאַה ביל ךיוא זנוא טְסְלאָז יוזא :םעֶלַא םעֶד ראָפ ת"ישה ןעֶּביֹול ןצ גוא

 רעֶמאָפ רעֶגיִר ןְמִראַּברעֶד רעֶזְנּוא ּוניִבָא .ןעֶנְרעֶל ךיוא ְנּוא טְסְלאָז נוא

 וצ עֶרעֶדנַא טיִמ נוא ןעֶנְרעֶל וצ ייל ןערעה ןצ עגיל וצ נוא יש

 גּוא אַ .טֶּפאַׁשְּביִל טיִמ ןייז ּוצ םִיַיַקָמ גּוא ןּוהְט וצ נוא ןעֶטיִה ּוצ ןעֶנְרעֶל

 ץֶראַה רעֶזְנּוא טְפעֶהעֶּב נוא הרות ןייב ןיִא ןעֶגיֹוא עֶרעֶוְנּוא טְכייֵלְרעֶר

 גצ נוא ןעֶּבאָה ןצ ביל ץְראַה רעֶזְנּוא געֶצְנייֵא נןא דמו ,תוָצָמ עֶנייֵד ןיא

 ןיֵּב ןעֶרעֶוֶו טְמעֶׁשְרעֶפ םיִנ ןעֶלאָז רימ נוא ןעַמאנ ןייד ראפ יז ] ןעֶסְכְראַפ

 ןעֶגיִטְכְראַפ םעֶד נּוא ןעֶסיֹורְג םעֶד ןעֶמאָנ ןעֶגיִליִיַה ןייד ןיִא ןעֶד געֶּבייֵא

 גוא ּונֵאיִכֲהַו .ףֶליִה ןייד ְךְרּוד ְךיִז ןֶעייֵרְּפ נוא ןעֶגיִטְסּול , ,ףי ן ריִמ ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ |

 דֵרֶע רעֶד ןופ ןעֶקַע רֶעיִפ עֶלַא ןופ םולש טימ רעֶדְנאַנַא ןצ זנוא גְנעֶרְּב

 טאָנ ןייֵא טסיִּב גד ןעֶד ִּכ ,דָנאַל רעֶזְנּוא ּוצ םעֶטְכיִר ףיוא זנוא רֶהיֵפ גוא

 טְלייוַוְרעֶדְסיֹוא תובא עֶרעֶזְנּוא טְסאָה נוא ףֶליֵה ןופ רעקרעוו ןייא

 ןעֶמיֹורְג ןייד ןצ טָנ ;ְהעֶנעֶג זְנּוא טְסאָה ּוד נוא ןעֶדייֵה עֶלַא ןא רעֶרְהעֶמ

 םעֶּבייֵא זיא יִז סאו ןעֶּבעֶגעֶג .הֵרוּת יד זנוא טְסאָה נוא ןעֶמאָנ

 טְפאַׁשְּביִל טיִמ ףיד ןעֶגיִצְנייֵא רצ וא ריִד ןעקנאר וצ תֶמָא |

 דורב 2 9 א (ט"ע רווחמ)
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 גהָבָהַאְּב לֵאָרְׂשִי ומַעְּב רחובה ,ָי הֶּתַא ְךּורָּב

 הי וה וי ו "לא

 ט"ע שוריפ |

 םימ לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייז ןָא טְליֵו םאָנ וד טְסיִּב טֶּבֹלעֶג ּויִצ
 ;טְפאַׁשְּביִל | .רעָד םיא םאָה אָד רעֶד

 עמש תאירק יניד
 טְגאָז "דָחֶא, טְראוָו סאָד ,הָנוִוַּכ םיֹורְג גיִדְנעֶציז עמ 1 תַאיִרְק ןעֶנאָז עמ ןעֶמ <

 ,תֹוחֹּכ עֶלַא טיִמ ןּוא רעֶגְנעֶל לעֶסיִּבַא ןעֶמ |
 רעֶד זַא ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא ייַּב רעֶר זּומ ן עמ ג עַמְׁש תַאיִרְק ראפ צז סאו רעֶד ,גיד
 טְׁשְרעֶהעֶּב רֶע ןוא גיִצְנייֵא זיא רעש רעיה ,עַטְׁש תַאיִרְק וצ ןעֶלעֶמְׁש ףיוא טיִנ ףיז רֶהאָט
 : טלעוו עֶצְנאַג יד :גיִדְנעֶציִז ןעֶגאָז ףיֹוא עַמְׁש תַאיְרְקִגלאָז ראָג
 ָהּורְּב, ליִמְׁש ןעֶמ טְגאָז "דֶחֶא; ְךאָנ וג ? עֶטְכעֶר יר ןעֶמ טְנייֵל לֵאָרְׂשִי עַמָׁש יב (3

 רֹופְּכ םֹוי רֶהאָנ ,"'וב דֹובְּכ םֵׁש ןעֶמ ןּוא ןעֶגיֹוא יד ףיֹוא דְנאַה = |
 : ףיוה סֶע ןעֶמ טְגאָו טיִמ ןּוא ,ףיוה ץְנאַנ קּוסָּפ םעֶד טְגאָז
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 : ןָמֲאָנ ךְלֶמ לא רמוא ריחי
 :ךֶחָא יו ּוניֵהֹלֲא יָי לֵאָרְׂשִי

 ; דָעְו םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובָּכ םֵׁש ְּךּורָּב שחלנ

 ךְבֶבְל לֵכְּב ְךֶהלֲא הָוהְי תֶא ְּתְבַהָאָו
 ויָהְו :ְךֶרֹאָמ לֶכְבּו ְּךֶׁשִּפַנ לֶכְבי

 לע םויה ףוצמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרָבְרִה

 עמש

 'ה תודחא בוט חקל
 שוקל רעֶד ,'כו ּונֵהֹלֲא יי לֵאָוְׂשִי עַמְׁש | ,"ןכו ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ךּורָּב

 יש פו השמ ןעוֶו ,טְנאָז ׁשָרְדֶמ רעֶד
 ,לֵאָרְׂשִי זיִא ןעֶמאָנ רֶהיֵא הנח א אָד זיא דֹובָּכַה

 ,גצ עלא ןעֶלְהּוׁש יד ןיא ןעֶגאָו ןעֶדוי יד ןעוֶו ,לעֶמיִה ןיִא ןעֶזעוֶועֶג זיא ּוניֵּבַר
 ןופ "ןיעא םעֶד יו טְסעֶג ,לֵאָרְׂשִי עסש עטו םיִכָאְלַמ יִד טְרעֶהעֶג רֶע טאָה
 רֶע טאָה 'דָעְו םָּלֹועְל ֹותּוכְלַמ רֹובְּכ .םֵׁש ורב ת"ישה ּוצ ןעֶגאָז
 ּותּוכְלַמ דֹובְּכ םָׁש ְךּורָּב ןעֶגאָו ךיוא ןעֶלאָז ייֵז ןעֶדּוי יִד ּוצ טנא

 בירעמ ייפ ְךיִו טְניִפעֶג עמָש תאירק ןּופ שייט יד

 8 9 א (מ" ע רוזחמ)
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 ָךְּתְבִׁשְּב םָּב ָּתְרַּבִרְו ךיֶנְבִל םֶּתְנִנׁשְו :ּךֶבֶבְל
 :ּךִמּוקְבו ּףְּבְכָשְבּו ךֶרֶרב ךתְכְלְבּו ְּךֶתיִבְּב
 יב תפטפל ּויָהְו ךְרָי לע תֹואָל םֶּתְרַׁשְקּו
 : :ְךיֶרָעְׁשִבּו ָךְתיֵּב תוזוזמ לַע םתְבַתְבּ +ךיָניֵע

 הוצמ יֵכֹנָא רֶׁשֲא יתוצִמ לֵא ועמשת עומש םִא הָיָהְו
 ודְבָעְל םכיִהלא הָוהְי תֶא הָבֲהֲַאְל םויה םכתא

 ותַעְּב םֶכְצְרַא רטמ יִּתַתָנְו : םֶכְׁשפַנ לֵכְבּו םכבבל לֶכְּב
 יִּתַתָנְו ;ְךֶרֶהְצִיְ ָךֶׁשֹריִתְו הנגד תפַסִאְ שֹוקְלַמּו הרוי
 ּורָמָשַה :ָּתְעַבָׂשְו תְלַכָאְו ָךֵּתְמָהְבִל ְךֶדֶׂשִּב בֵׂשֲע
 םיִרָחֲא םיִהלֲא םֶּתְרַבֲעַו םָּתְרַסְו םֶכְבַבְל הָּתִפְי ןָּפ םֶכָל
 תא רַצִעְו םֶכָּב הָוהְי ףַא הרחו ;םֶהָל םֶתיִוֲחַּמִׁשִהְו
 | הלּובי תֶא ןֵתִת אל הָמָרֲאָהְו 'רֶמָמ הֶיְהִי אֹלְו םימשה
 ןֵתֹנ הָוהְי רֶשֲא הבמה ץֶרֶאָה לַעַמ הָרָהִמ םֶּתְרַבֲאַו

 "ראש "לא ישרא"ל"

 יה תודחא
 טְרעֶוו ןעֶמאַוּוצ דָחֶא ןופ "ת"לד, םעֶד נּוא עט

 טְגְנעֶרְּב יִז גּוא ,תּודָע ןייֵא ,דָע טְנייֵלעֶג

 נצ טְגאָו יז גגא , ת"ישה ראפ "דע טְראוָו םעֶד

 ,ןעֶדּוי יד ןופ הֶנְּתַמֲא יד טְסאָה אָד ת"ישה

 טְנייַה ןַא , ןעֶדגי יִד ףיֹוא תּודֲע גאָו ךיא

 טאָג ןייִא טְסיִּב יִד וא טְגאָועֶג ייֵז ןעֶּבאָה

 עֶלַא הָיַח יד טּוהְט יווא נּוא ,טְלעֶוֶו רעֶד ףיֹוא

 טְּביִלעֶג קְראַטְׁש ןיִא הֶנָּתַב יד נוא ,גאָש

 ןְהעֶו ּוצ ריִמ ןעֶכיֹורְּב רעֶּביִרעֶד , ת"ישה ייַּב

 ריִמ ןעֶלעוֶו ֵלֵאְרׂשִי עַמְׁשִי ןעייבש נצ טְסְניִרְש

 :ןָמָא , בוט לָּכ םיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג םיִמעָג

 בוט חקל
 טְנאָז םאוָוְרעֶפ רֶהאָנ ,"רֶעָו םֶלֹועְל
 רעד טאָה ,טייֵהְרעֶליִטְׁש סאָד ןעֶמ
 .טְנאָזעֶג יִסַא בַר אָנַּת רעֶניִלייֵה
 יב טיָבְנִגעֶג טאָה רעֶנייֵא לָשָמְל
 ,גְנּוריִצ עֶרֶעייֵמַא בּומְש ןיִא ךֶלֶמ םעֶד
 ןייַז ּוצ טְנְנעֶרְּבעֶג סאָד טאָה נוא
 ,טְגאָזעֶג רֶהיָא וצ טאָה נוא ,ּבייוו
 ןּוהְטְָא רֶהאָנ ּומְסְלאָז גְנּוריִצ םעֶד
 ,טיָנ טְהעֶז רענייק ןעוֶו ּבּומְׁש ןיִא

 ְךּורַּכ, ןּופ ביול םעֶד לייוַו ,ןעֶדּוי יִד ּוצ טְגאָזעֶג השמ טאָה עֶניִּבְלעֶז סאָד
 רעֶּביִרעֶד םיִכָאְלַמ יִד ןופ טיָבנַג עֶג ְךיִא ּבאָה 'רֶעְו ן םָלֹועְל ןתּוכְלַמ רוב םש
 רעֶּבָא ,ןעֶרעֶה טיִנ ןעֶלאָז םיִכָאְלַמ יד ,ליִטׁשָרעֶד ןיִא ןיִגאַז םאָר רֶהיֵא טְלאָז

 ריִמ ךעֶּנאָה ,םיִכֵאְלַמ יו תוריִבָע ןּופ ןייֵר ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו רּופְּכ םוי

 ,"רֵעָו םֶלֹועְל ןתּוכְלַמ רֹובָּכ םֵׁש ורב ןעֶנאָז ּוצ ייֵז רעֶפ אֵרֹומ ןייק  טיִנ

 ?"רָעָו םלֹועְל ותּוכְלַמ רוכָּכ םֵׁש ךּורָּבי ףיוה רּופָּכ םוי ןעֶמ טְגאָו םורעד
 .תמא 4 9 (ף"ע רוזחמג



 135 זס הנשה שאר לש א םויל תירחש
 לַעְו םֶכְבַבְל לע הָלֵא יֵרְבִד תֶא םֶּתְמֹׂשְו :םֶכָל

 םָּב 'רָּבַדל םֶכיֵנְּב תֶא םֶתֹא םֶתְדַמְלְו :םכיניע ןיֵּב
 :ֶמּוקְבּו ְָּבְכָׁשְבּו ךְרֶדְב ְךְּתְכָלְבּו ּךֶהיֵבְּב ךְתְבשְּב

 :ְךיֶרָעְׁשַבּו ְךֶהיֵּב תוזוזמ לע םֶתְבַתְכּ
 הָמָדֲאָה לַע םֶכיֵנְב ימיו םֶכיֵמְי ּוּבְרִי ןעמל

 םֶהָל תַתְל םֶכיֵתֹבֲאַל יי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 ;ץֶרָאָה לע םִיַמָׁשַה יִמיִּכ

 לארשי יֵנְּב לֶא רֵּבַד :רמאל הָׁשֹמ לֶא יי רֶמאֹיַו
 יפנּכ לַע תַציִצ םֶהָל ּוׂשָעְו םֶהיֵלֲא ָּתְרִמָאְו =

 ;תֶלֵכְּת ליִתְּפ הָנְּכַה תֶציִצ לַע ּונְתְנ םֶתֹרֹדְל םֶהיֵדְנִב
 תֹוָצִמ לָּכ תֶא םֶּתְרַכְּו ותא םֶתיִאְרּו תֶציִצְל םֶכָל הָיָה
 יִרֲחַאְו םֶכְבַבְל יֵרֲחַא ּורּותָת אלו םֶתֹא םתישעו יי
 ּורכְִת ןעמל :םֶהיֵרֲחַא םינוז םָּתַא רֶׁשֲא םֶכיֵניֵע
 ;םֶכיֵהֹלאָל םישודק םֶהיֵיְהִו יִתֹוְּצִמ לָּכ תֶא םֶתיֵׂשֲעַו
 םִיַרְצִמ ץֶרָאֵמ םֶכְתֶא יתאצוה רֶׁשֲא םֶכיֵהֹלֶא יי יִנֲא

 ;םֶכיֵהֹלֲא יי יִנֲא םיחלאל םֶכָל תֹויְהָל
 בּוהָאְו ןֶמָאָנְו רֶשָיְו םִיַקָ ןֹוכָנְו ביִצְָו ,תָמָא

 רירַאְו אָרֹונְו םיִעָנְו דֶמֶחֶנְו ביִבָחְו
 ּניֵלֶע הֶּזַה רֶבֶדַח הֶפָיְו בוטו } לְָּקִמּו ןקְתִמּו

 ט"ע שוריפ |
 נוא געֶטְכְראָפ וא םיִז נּוא גיִטְסּולְג נּוא םיִועָב נא תַמָא גי תֶמָא

 ןָא גוא טכיֵרעֶג ןֶא גּוא קְראַטְש טְניִעֶטְׁשעֶּב גוא טְניִטְסעֶפעֶּג
 ןייש גוא טּונ גּוא הפו בו .ןעֶמּונעֶג טְּביולְנעֶּב וא געַמְראַפְטְכעֶר נּוא
 ןיִא אָר ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו ְךאַז יד גּוא ְךעֶלְטְנייַרְּפ נוא .ְךעֶלְגיִל ג

 רעד 5 0 (ט"ע | רוזחמ)
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 וניֵנַּב לע "ניו וניֵתֹובֲא לע, .םימלוע ימלועלו

 לֵאְרׂשִי עַרָו תורוד לָּב לַעְו ,נניתורוד לֵעְו

 ;ְךיֶרְבֲע |

 דע םֶכֹועְל םִיַקְו בוט רָבָד ,םיִנֹורֲחַאָה לֵעְו םינושארק למ
 66 0930030000 שט 0 098009900 03003000 0000 0 פט 6

 ,ּוניֵתֹובֲא לא ינלאוג .ּוניִתבָא דֶלֶמ כל "ּונְִבָא יִתְלאָו
 ןיִא ,ְךֶמֶׁש םָלֹועַמ ּונָליִצַמּו ּונְדֹוּפ ,ּונֵתָעּוׁשְי רּוצ ּונֵרְצֹוי

 : ףָתָלוז םיִתֹלֲא
 256 ט 566

 ט"ק שוריפ

 =עָג עַמָׁש תֶאירק ןּופ הָׂשְרַּפ רעֶד

 ,טייקְנעֶבייא רער 5 זנּוא : ףיוא ו טְנאָו

 .רעֶׁשְרעֶה "רעזנוא זיא .טאָנ רעֶנ

 בֹקֲעַי ּוצ ןעֶזְלעֶּפ רעֶקְראַטְש רעֶר רּוצ

 8 ליב רעֶזְנּוא רעֶציִׁשעּב רעֶד זיִא רֶע

 רוד ןעֶרעֶדְנַא םעֶד וצ רוד ןייִא ןופ

 ןייז נא גיִדְנעֶטְׁשעֶּב רֶע זיא

 נוא  ֹואְמִנְו .גיִדְנעֶטְׁשעֶּב זיִא ןעֶמאָנ

 ןייז נוא טייֵרְּבעֶג ןָא ןיא לּומָש ןייז

 טאָה טייֵהְראוָו ןייז נוא ְךייַרְניִניִק

 עֶנייַ נןא ירבו .געָּבייֵא ףיוא םּויִקַא

 גיִדְנעֶטְׁשעֶּב נוא גיִרעֶּבעֶל ןעֶנעֶז רייֵר

 גיִטְסּולְג נּוא גיִטְפאַהְראוָו ןעֶנעֶז ייֵז
 ףיֹוא ניֵתֹובֲא לַע .ןעטייצ עֶניִּבייֵא ףיוא

 זנוא ףיוא נוא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא

 ְךאָנ ןעֶלעוֶו סאוָו טְריִּבעֶג יִד ףיוא |
 9 א (טיע רווחמ)

 ןופ טְריִּבעֶג יִד ףיוא נוא ןייז זְנּוא
 :טכענק ענייִד לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק יד
 בוא עֶּטְׁשְרֶע יִד ףיוא שנאה לַע

 הָרֹוּת יִד זיִא עֶטְצעֶל יִד ףיֹוא
 .געֶּבייֵא ּוצ טְניִטעֶמְׁשעֶּב גּוא פו
 תָמֶא ןעֶנעֶז תֹוָצִמ נּוא הָרֹוּת יִד חט
 ריִמ קוחַא זיִא םאָד םיוִועֶג גוא
 תֶמֶא זיִא םֶע ןייַז םייקמ ייֵז ןעֶלאָז
 .גוא טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ טְסיִּב וד םאָד
 רעֶזנּוא ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזנּוא ןופ טאָג
 ןעֶרעֶטְלֶעעֶרעֶזְנּוא ןופ גיָניֵק רעֶד גיניק
 רעֶזיִלְרעֶד גּוא רעיל רעֶנְנּוא
 ײעָּב רעֶזְנּוא ןעֶרעֶטְלִע עֶרעֶזְנּוא ןופ
 ןּופ ןעֶזְלעֶפ רעֶקְראַטְׁש א רעֶפעֶׁש
 ..םיוא רעֶזְנּוא יינפ ,םֶליִה רעֶזְנּוא
 ןייד רעֶמְריִׁשעֶּב רעֶזְנּוא גּוא רעֶזייֵל
 ןייק זיא םִע געֶּבייֵא ןופ זיִא ןעֶמאַנ

 טָאג 6
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 עישומּו ןִנֶמ ,םֶלֹועַמ אוה הָּתַא ּוניֵתֹובֲא תֵרְזִע
 םלוע םּורְּב !רֹודָו רוד לֶכְּב םֶהיֵרֲחַא םֶהיֵנְבִל

 ירשא :ץֶרֶא יֵסְּפַא דע ּךְתְקְדְצְו ְּךיֶטְָּׁשִמּו ךבשומ
 לַע םישי ד רות ל עַמְׁשיִׁש שיא

 התא ;רֶמֶא :בביר
 ןיא .ְךיֶרֵעְלַּבִמּו ןורָחא

 אוה
 ונְל

 * ןושאר
 למ

 אוה .הֶּתַאְו
 :עישומו 'פָאוג

 לכ ;ּונָתיִדּפ םיִדָבֵע תיֵּבִמּו ,ּוניָהְלָא יי ּונֵּתְלַאָנ םִיַרָצִמַמ
 ףרוכבו .תְנְרְה םֶהיֵרֹוכְּב

 .םיבוחא חבש תאז לַע ; רָתֹונ אל םהִמ דַחֶא

 ָּתְעַמְּב ףוס םִיַו ,ָּתְלֶאָנ
649 5 6' 

 וממורו
 תֹוכְרְּב , תֹוחַּבִׁשְתְו תֹוריִׁש תֹוריִמִו םיִדיִדְי ונתנו לֵאָל

 שר." אאא <

 ט"ע שוריפ

 ; טאָנ ריִד ץוח ןעֶדְנאַהְרעֶפ טיָנ טאָג
 עֶרעֶזנּוא ןּופ ףֶליִה יִד ּוניִמנִא תֵרָזֶע

 ןופ םאָנ ּוטְסיִּב ןעֶרעֶטְלֶע

 לעֶהַא נוא רעֶציִׁשעֶּב ןייֵא ןָא געֶּבייֵא
 רעֶדְניִק עֶרֶעייֵז ּוצ ּוטְסיִּב רעֶּפ
 .תורוד עֶלַא ןיִא ייז ְךאָנ ןעֶגעֶז םאוָו
 ןיא זיִא גָנּוציִז ןייד עֶׁשְמאָח פי
 ּוטְמיִּב טֶלֵעוָו רעֶד ןופ ְךייֵהְרעֶר
 גוא טְלעוֶו רעֶד ףיוא ַחיִנְׁשַמַא ְךאָר
 ןיִא זיִּב זיִא הקְדְצ גּוא טּפְׂשִמ ןייד
 לאוו ישא ,רָרֵע רעֶד ןופ ןעקֶע יד
 ּוצ טְרעֶה אָד רעֶד ׁשְטְנעֶמ םעֶד
 ןייז ףיוא םּוהָמ גּוא תֹוָצַמ עֶנייַד
 םֶע הפא תא ,הָרֹוּת ןייר ןעֶצְראַה

 עני וצ גיִניֵק רעקראמש ןייא ] קֶלאָּפ
 תַמָא זיִא םאָר גֶעיִרְק רֶעייֵז ייֵזְרעֶּפ
 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד טְכיִּב טאָג יד סאָד

 9 א  (ט"ע רווחט)

 זנוא אָד רעֶד רעֶטְׁשְרעֶטְנּוא רעֶד גוא

 טאָג םירְצִממ .טֵּפְלעָה נוא טְזייֵלְרעֶדר

 ןּופ זָנּוא טְסאָה וד טאָנ רעֶזְנּוא

 ןעֶנעֶו רימ . םאוָו די וה םעֶד ןופ םִיַרְצִמ

 עֶלַא לג .טְזייֵלְנְסיוא טְכעֶנְק ןעֶזעוֶועֶג

 ןעֶגאַלְׁשְרעֶד ּוטְסאָה םיִרֹוכַּב עֶרֶעייֵז

 נוא טְייֵלְרעֶד ּוטְסאָה לֵאָרְׂשִי יד נוא

 ןעֶקְניִזְרעֶפ טכאמע 7 וטסאה םיָרְצִמ יד

 ּוטְסאָה לֵאָרְׂשִי עֶטְּביִלעֶג יד נוא

 נוא םִי םעֶד ךעֶרְהאַפְרעֶּביִא טְכאַמעֶג

 עֶרֶעייֵז טְקעֶדעֶּג ןעֶּבאָה רעֶסאוַו יד

 ןיִא ייֵז ןופ רעֶנייֵא סאָד םיִאָנֹוׁש

 ףיֹוִרְד תא לע .ןעֶביִלְּבעֶג רעֶּביִא טיִנ
 טאג לֵאָרְׂשִי עֶטְּביִלעֶג יִד ןעֶּבאָה

 ןעֶנ ְבעֶגעֶג וא טְּבייַהְרעֶד נא טְּביולעֶג
 גְנּוׁשְטְנעֶּב גְנּומיִרְּב נוא גְנאַז זעֶנ ּביול

 סאוָו ְךֶלֶמ םעֶד וצ גְנּוקְנאַד ןייֵא נוא

 ןייא גוא רעֶגיִרעֶבעֶלַא זיא רֶע
 רָענָוטֿפַאהדנַאטש /
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 ,אָרֹונְו לֹודָנ ,אָּׂשִנְו םֶר :םִיַקְו יח לַא ְךֶלֶמְל תֹואָדֹוהְו
 ,םיִאָנ ליִּפְׁשַמ
 ,םיִוָנֲע הרופו

 ,םיִריִסֲא .איצומ  ,םיִלָפְׁש ַהיִבְנַמּ
 תַעַּב ומעל הָנֹעְו ;םילד רוע

 .ךרובמו אוה ָךורָּב ןֹויְלָע לאל תולהת ; ןיִלַא םעוש
 ,הָּבַר הָחְמִׁשְּב ,הָריִׁש ּונָע ל ,לֵאָרְׂשִי ינ נבו השמ

 :םֶלָכ ורָמֶאָו

 ד יה תַפָׂש לע משל .םיִלּואְג חבש ,הָשַרַח הָריִׁש
 = ּורָמָאְו ּוכיִלְמִחְו ּורֹוה ,םֶלְּ

 :דָעְו םֶלֹעְל ךולִמנ
 הֵדָפּו ,לֵאָרְׂשִי תֶרֲָעְּב הָמּוק ,לֵארְׂשִי רּוצ

 ט'ע שוריפ
 זיִא רֶע ף ,טאָנ רעֶניִטְּפאַהְדְנאַטְש
 נוא םיורְג ןעֶביֹוהְרעֶד נוא ףיוה
 גיִרעֶדיִנ םְכאַמ רֶע ייֵּנְׁשט ,געֶטְכְראָפ
 יד טְּבייֵהְרעֶד נוא עֶגיִרְרעֶפאָה
 :נאַפעֶג יד םיוא טֶהיֵצ רֶע עֶגיִרעֶריִנ
 .עֶגיִטּומעֶר יִד טְזייֵלְרעֶד נוא עֶנעֶג
 נוא עֶמיִרא יד טְפְלעָה רֶע גּוא רעו
 לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַז ּוצ טְרעֶּפְטְנֶע רֶע
 ןצ עי ייֵז ןעוֶו טייצ רעֶד ןיִא
 זיִא בול יִד תֹויהְּפ ,הָלֵפְּת טיִמ םֶהיֵא
 טאָנ ןעֶמְׁשְרעֶּבייֵא סער ּוצ ןייש
 טְּבולעֶג טְרעוֶו גוא רֶע זיִא טְּביֹולעֶג
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִק יִד נוא הָשמ
 הֶחְמָׂשְּב .ןעֶגְנּוזעֶג לוק ףיוהַא םיִמ
 ןעֶּבאָה נוא דייֵרְפ םיֹורְב טיִמ הגב

 ;טְנאַזעֶג עֶלַא

 ְךייֵלְג ריד זיִא רֶהעָו טאָג היי יִמ
 זיִא רהעו) עקראטש יִד ןעֶשיוִוְצ

 ָגיֶלייֵה טיִמ טְנייֵשעַּב ןּוא ְךייַלְג ריד

 א (ט"ע רוזחמ) |

 טי 4675

 גיִטְכְראָפ זיִא אָד רעֶד תֹולָהְת אָרֹיי ,םייק
 | : רעֶדְנּואוו םּוהְמ אר רעֶד בול טיִמ
 | ןעֶּבאָה גְנאַועֶג ְעייַנ ןייֵא הֶׁשְרִה הָריִׁש

 טְּבולעֶג לֵאָרְׂשִי עֶטְוייֵלְרעֶד יד
 ןעֶמְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶמאַנ ןייד ּוצ
 . רעֶדְנאַנַא יִמ עֶלַא םָי םעֶד ןּופ
 ןעֶּבאָה נוא טְקְנאַרעֶג ןעֶּבאָה ודה
 .טְנאַזעֶג ןעֶּבאָה נּוא ןעֶגיִניִק טְכאַמעֶג

 ;ניִּבייֵא ןעֶגיִניִק לאָז טאָג ךֹולְמִי ןו
 ופ םאָנ רעֶקְראַטְׁש רעְד לר רוצ

 ןעֶנעוֶו "ןּופ ףיוא ייֵטְׁש ֵאָרְׂשִי
 .ָךעֶד נּוא הד ,לֵאָרְׂשִי י ןופ "ליה יד
 יוִו ֹוזַא ְךָמֶאְנַּב .לֵאָרׂשִי נוא הָדּוהְי ןייֵל
 עֶנייַד ְךְרּוד טְגאָזעֶג טְסאָה ּוד
 ןופ טאָג רעֶזייֵלְרעֶד רעֶזְנּוא םיִאיִבְנ
 ןעֶמאַנ ךייז זיא ׁשעֶנעֶפעֶשעֶּב עֶלַא
 ,לֵאָרְׂשִי ןופ םאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד
 מאה סאו טאָג וטסיּב טְּביולעֶג ורב

 ;לֵאָרְׂשִי ט טְזייֵלְרעֶד
9 8 
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 תֹואָבְצ יי ּונֵלֲאֹוג ,לֵאָרְׂשִיְו הָרּוהְי ְּךֶמֶאְנַכ
 יי קרתא ְךּורְּב .לֵאָרְׂשִי שורק .ומש

 ;סֵארׂשִי לֵאָנ == |
 חרשע הנומש יניד

 :ןעֶמֹור קעונא הֶרְׂשֶע : הָמיִא טיִמ ןייֵטְׁש זּומ ןעֶמ ןעֶר ,ןעֶׁשְּטְנעַמ א הָנֹומְׁש רעֶד ראפ סעֶלַא ,זאָנ רעֶד ןּופ רעדָא ףיוא טיִנ ףייא ,ךאז עֶרעֶדְנַא א רעֶדָא , טסיה רֶע זַא סיורא טְפְראוַו ׁשְטְנעֶמ ַא 9 לייַזַא ףיוא ןעֶראַּפְׁשְנָ טיִנ ףיז סאָוָו ,ןעֶמְנאַלְפו ץּוחייֵל ,לָשָמְל ,הֵרְׂשָע { ןעֶמ לאָז הֵרָׂשֶע הָנֹומְׁש טייֵמָׁש ןעֶמ זא 8
 ְ' :ףוג םעֶד ךאָנ רעֶד נּוא ןעֶבייֵה ווא ג רעֶד ןיִא ןייז לַּבְלבְמ = פאק םעֶד םאֵזְגְנאַל ןעֶמ לאָז "ו, טְגאָז ןעֶמ + ןעֶנעֶק סאוָו ןעֶכאַז יר מ ןעֶמ +? זַא נא ,ןעֶקוּב ְךיִז ןעֶמ ל "הָּתַא;; ;דְנאַה רעֶד ןיִא טְנאָז ןעֶמ זַא נוא ,,ןעֶגייֵּב ] ןויא ןעינק יד | ןעֶמְלאַה | ןעֶמ געֶמ , רּוזֲחַמ ַא רעֶדָא דּודיִס ַא 5ַעָסיִּב א ןעֶמ לאָז "ָךּורְּבע טְנאָז נוא רעֶּבָא ,הָרָשָע הָנֹומְׁש ןופ הֶנְוַּב יד עס הָרָשָע הָנֹומְש יד ןָא טְּבייֵה ןעֶמ זַא ה טְריִלְרעֶּפ ,ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא גיִדְנעֶמְׁש יז זומ : ןעֶטְלאַה ּוצ ליומ ןעֶמ לייונעֶּב ,,ּפאָרַא טְלאַפ יז זַא ןעֶרעוֶו סאָד ךיז עֶמ לאָז ,רעֶּבָא זומ ןעֶמ זַא נּוא : ןעֶכאָרּבּוצ טְבייֵל ןאָק םאוָו ףאז ןייק | הֵרָׂשֲע ,הָרׂשע הָנֹומְׁש רעֶד ןעֶמיִמ ןיִא ןעֶצ הָנֹומְׁש טייֵטְׁש ןעֶמ ןעוֶו דנאה .ְךּוקיִלְׁש רעֶדָא ןעֶציִנעֶג םיִנ רעֶק ןעֶמ ור רעֶד ןיִא ןעֶמְלאַה טיִנ ןעֶמ לאָז ךיוא (2

 : יי = ריִגָי יִפּו חַּתְפִּת יֵתָפְש ָש יַגדַא

 ,םֶהָרְבַא יִהֹלֶא ּוניֵתֹובֲא יִהלאָו ּוניֵהלֲא יי הֶּתַא ְךּורָּב
 רֹוּבְנַה לֹודְנַה לֵאָה .בקעי יֵהֹלאַו ,קָחצִי תא

 רֵכֹוזו לפה הָנֹוקְו םיבוט םיִדְסַח למוג ןֹויְלָע לֶא אָרֹונהְו
 ןַעַמְל ,םֶהיֵנְב יֵגְבִל ,לָאוג  איִבֵמּו = תובא יִדָמִח

 ;הָבָהַאְּב ,ֹומְׁש
 : םָיַח םיִהֹלֲא ְףֶנעַמָל .,םייחה רַָפְסִּ ונֵבְתָכְ ,םִַיַחַּב פח ְךֶלֶמ םיִיַמָל ּונֵרָכָז
 ראי",

 בוט ןורכז
 יעל עָניִּביי8ִא סאָד טְסייֵה סאָד ,םייָחְצִנַה ןעֶטּוג םּוצ זְנּוא קְנעֶדיִנ , םייחל גנָרְבָז

 טוג ןעֶלאָז נוא ,םיִנעָטְנעֶק עֶנעֶרְיִׁשְרעֶּפ םויח ףיוא ןעָטעָּב רֶקיִע רעָב לאז ןעש ןעֶנְרעֶל יז ןעֶלאָז ייֵז רעֶדְנעֶל עֶטייַו ראָנ ,טְסְּבְלעֶז ןעֶּבעֶל עֶכיִלְרעֶּפְרעֶק סאָד ןיא ןהו ע עֶכיִלְטֶע עֶנייֵז טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא עֶטְסאָרְּפ ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיא טְשיִנ ןעֶמ לאָז לְהאָמַא טאָה רעֶטאָפ ַא ,5שמ יִּפ לע הֶכפְּת עֶזיִד טעֶּב ןעֶמ תַעַׁשְּב זַא ןעֶּבייַרְׁש ןייֵטְׁשְרעֶּפ םאָד ריִמ 'ןיִלעוֶו ,אָּבַה םֶלֹוע ןּופ םיִרָּפְס עֶגיִלייֵה יד , בעל
 . ביִרֲעַמ יי ְךיִו טְניִפעֶג הָרָׂשֶע הָנֹומְׁש ןופ שףיימ יִד

 9 9 א (ט"ע רוזחמ)
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 :םֶהָרְבַא ןֵגֶמ יי הָּתִא ְךּורָּב :ןנמו עישומו רזוע ְךֶלֶמ

 גַעיִׁשֹוהְל בַר הָּתַא םיִתָמ הִיַחְמ יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ףמוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתֵמ הָיַחְמ דֶסֶחְּב םייח לַּכְלַכְמ
 םִיקְמּו םיִרּוסֲא ריִּתִמּו םיִלֹוח אֵפֹורְו םיִלְפֹונ

 . הָמּוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ּךֹומָכ יִמ .רֶפָע יִנָׁשיִל ֹותָנּומֲא
 ;הָעּוׁשִי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ .ְךֶל

 :םיִמֲחַרְּב םִַײַחְל ויָרּוצִי רֶכֹוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףֹומָכ יִמ

 הָיַחְמ יי הָּתַא ְךּורְּב : םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הֶּתַא ןָמָאָנְ
 ;םיִתָמַה

 ָךּולְלַהְי םוי לֶכְּב םישודקו שודס ךמש) שודק הָּתַא
 ;הָלָס

 .ףישעמ לָּב לַע ּוניֵהֹלַא יי ףרחפ ןֵת ןֵכְבּו
 ָךּואָריְו ,תאָרְּבֶׁש המ לָּכ לע ְּךֶתָמיֵאְו

7-7" 

 בוט ןורכז
 ,טְלעוֶו רעֶר ףיֹוא ןעֶרעוֶו טְריִקעֶטְקאַרְּפ
 םֶהיֵא ןעֶלאָז ייֵז טְנאָזעֶגְנָא ייֵז טאָה נּוא
 לאָז רֶע יֵדְּכ ,ןעֶּנייַרְׁש ףֶעיִרְּב לְהאָמ עֶלַא
 יד ,ייֵז טיִמ טייֵנְרעֶד םָע ױזַא יונ ןעֶסיִט

 ןעֶפאָרְטעֶג ןעֶמאַזוצ ףיז ןעֶּבאָה רעֶרּורְּב עֶלַא
 :עָג ןעֶּבאָה רעֶדְניִק יד ,טְראָמְׁש ַא ןיִא
 םֶהיֵא ןעֶּבאָה נּוא רעֶמאָּפ רֶעייֵז טְנְלאָפ
 רעֶרעֶי נוא ,ףֶעיִרְּב ןייק טְניִראָקעֶג טי

 םוצ ףָעיִרְּב א ןעֶּביִרְׁשעֶגְּפָא טאָה רעדנצייַּב

 רעְנייִא ,תושקּב עֶרעֶדְנַא טיִמ , רעֶטאָּפ

 טְמעֶׁש רֶע םאָד ,ןעֶּגירְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה
 ייז ,םיִרֵָבֲח עֶנייֵז עֶלַא ראפ רֶעייֵז ףיִז

 9 8 (ם"ע רווחמ)

 צְךעֶלְרעֶגייַז עֶרֶעייֵט ןּוהְמעֶגְנָא עֶלַא ןעֶהייֵג
 םֶהיֵא לאָז רעֶטאָפ רעֶד רֶע טְגְנאַלְרעֶפ
 - רעֶד . ליִרעֶגייז רֶעייַמַא ןעקיש ףיוא
 רֶע ןעֶּבירְׁשעֶג םֶהיֵא טאָה רעֶדּורְּב רעֶט
 רעֶר ,םיִׁשוּבְלַמ עֶרֶעייֵהְט ןע קיש םֶהיֵא לאָז
 רַע זַא ןעֶּביִרְׁשעֶג טאָה רעֶדּורְּב רעֶטיִרְד
 םֶהיֵא זיִא ,טייצ עֶגְנאַל א ןיוש קְנאַר רק טְגיִל
 םעֶד רֶע טעָּב ,ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹוא דְלעֶג סאָד
 לץעקיש דְלעֶג רֶלאַּב םֶהיֵא לאָז רָע רעֶטאַפ
 ףְתאֵלְׁש רעֶר ןופ ןעֶלייֵה ןינעק ףיז לאז רֶע
 םֶהיִא טאָה רעֶדּורְּב רעֶדְרעֶפ רעֶד ,טויק
 ײַּב טְלאַה רֶע סאָר ןעֶּביִרְׁשעֶנ רעֶריוִו
 ןָעּברַאטש 10
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 ,םיִאּורְּבַה לָּכ ְּךיֶנְפִל ּווֲחַּמְׁשִיְו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ
 בֶבֵלֹּב ףנוצר תושעל תֶחֶא הָרְנֲא םֶלְכ ושָעַ
 .ךיִנָפִל ןְמְלְׂשִהָׁש ּוניֵהֹלֲאָיַי ּנְעַדיִש ומְּכ .םֶלָש
 לַע אָרֹונ ְּךֶמׁשְו ,ּדֵניִמיִּב הָרּובְנּו ,ךֶריְּב זוע

 :תארְּבָש המ לֶּכ

 ,דיִאְריִל הָלֵהְּת ,ְךֶמַעְל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכְכי
 הָּפ .ןֹוחְתַּפּו ,ּךיִׁשְרֹורְל הָבֹוט הָוקתו

 ,ךֶריִשְל ֹׂשְׂשְו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ְךֶל םיִלֲחַיְמִל
 ןֶבֶל רג תכירעו ,ָּךֶדֶבֵע ודל ןרק תֵחיִמְצּ

 :ּוניִמיִב הְרַהְמְּב ,ךֶחיִשְמ ישי
 םיִדיִסֲחַו ,ּוֹולֲעַי םירשיו ,ּוחָמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבֹ

 העשרה לֶכְו ,ָהיִּפ ץֵּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליְִי הֶנֵרְב
 :ץֶרָאָה ןמ ןודְז תֶלָשְמִמ ריִבֲעַת יִּב ,הָלֶכִּת ןֶשֶעֶּכ הָלּכ
 רַהְּב ,ךישעמ לָּכ לע ְּךֶדֵבָל יי הֶּתַא ְךֹולְמִתו

 ריע םילשוריבו ,ּךֶרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןויצ |
 יי ךולמי :ףשדק יִרְבִדְּב בּותָּכַּכ ,ּךֶשְרָק
 :היוללה רֹודְו רודל ,ןויִצ ךיהלֶא םקועל

 מ ה ו

 בומ ןורכז
 רַעייִא רֶהיֵא טְנעֶק ֹוזַא יונ , ףךייַא ףיוא ןעֶכיֹורְּב טיִנ לאָז רֶע , ןעֶפיֹוק ּוצ עקרקא רֶעייֵז ְךיִמ טְרעֶדְניוִו סֶע ,י ּוצ טְגאָזעֶג ףיֹוא נּוא ,םיִכיִרְכַּת ףיֹוא ןעֶּבאָה לאז רע = רֶע טאָה ,ףירְּב ןייז ןיִא טְּבייַרְׁש רעֶרעֶי דְלעֶג ןע עֶקִיִׁש ׁשְמאָח םֶהיֵא רֶע לאז , רְנאַל - או ןְהעֶועֶג טאָה נוא ,ׁשְטְנעֶמ רעֶנּולְקַא דְמעֶרְּפַא ןיִא זיא רֶט נוא ,ןעֶּבְראַטְׁש
 פעו) ,ףיִרָּב עֶכְלעֶוא ןעֶּבייֵרְׁש רעֶטאָפ  :ָםּוא ַא ףיֹוא ןעֶגיִל ּוצ טיֹוט םעֶד ףאָנ
 ּעֶקְיִׁש ּוצ ,ןיִבְראָה ףייא רעֶמאָפ רֶעייֵא ןעֶד יד ןעֶּבייַרְׁש םעֶד ייכ ,עקרק עֶטְסְנװ
 + םיִׁשּוּבְלַמ עֶרֶעייֵט גוא ,לעֶרעֶגיי ז רֶעייֵטַא ּבּוטִׁש ןיִא ןעֶועוֶועֶג ידארְנ זיִא , ףיִרּב עֶלַא

 זַא 11 9 א  (ט"ע רועומ)
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 ךֶדעְלַּנִמ ַּהולֲא ןיִאְו ,ּךָמֶׁש ארונו הֶּתִא שוחק
 שודקה לֵאָהְו .טֶּפְׁשִמַּב תֹואָבצ יי הֵּבְנִיַו בּותָּכַּכ
 :שודקה ְךֶלֶמַה ,יִי הָּתַא ךורב ;הָקָדְצִּב שדקנ

 ,ונָּב תִצְרו ונתוא ָּתְבַהָא ,םיִמַעָה .לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הָּתַא
 ְךיֶתֹוְצִמְּב ּונָּתְׁשַדַקְו ,תֹונֹוׁשְלַה לָּכִמ ונֵּתְמַמֹורְ

 שודקהְו לֹודְגַה ךמשו .ָּךֶתְרובָעַל ּונֵּכְלַמ ּונָּתְבַרָקְו
 תאר ּונילע

 ָּנַׁשַה 9 םֹוי תֶא הָבֲהַאְּב ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ןֶּתִּתַ
 הָעּורְּת ורק יי? םֹוי ,הֶזה ןֹורֵּכְוַה וי תֶאְו הזה
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ׁשְדֹוק אָרְקִמ :ּהָבְבְּב זי

 רֵקָּפיְו עַמְׁשִיְו הָצָרָיְו הֶאָרִיְו ַעיִגָיְו אבָיְו הֶָלֵעַי ,ּוניֵתֹובֲא יִהֹלאֵו ניֵהלַא
 .ףֶדְכֵע רַוָד ןֶּב ַחיִׁשָמ ןֹורְכְזְו ּוניֵתֹובֲא ןורבזו וננודקפו ּונ ֹורְכִז רֵכְִיְ

 הֵּמיִלְפִל .ףינפל לֵאְָׂשִי תיֵּב המ לַּכ ןֹורְכִזְ .ףשדק ריִש םִיַָׁשּורְי ןֹורְכזָו
 יי ּונְרְב ;הָזַה ןֹורֵּכְזַה םֹויְּב םולשל 1 םיִיַחְל םיִמֲחַרְלּו דָמֶחְלּו חל הָבֹומְל
 רַבְדְבּו ,םִיַחְל וב ּווֲעיִׁשֹוהְו ;הֵבָרְבִל וב ּונֵרְקִפּו .הָבֹוטְל וב וניִזלֲא
 לא יִּכ , ּוניֵניִע ְךיֶלֲֵא יִּכ ונֲעיִׁשֹוהְו ּנ ֵלֲע םֵחַרְו , ּוגֵנָחְו םוח םיִמֲחַרְו הָעּוש*

 ;הֵּתָא םּוחַרְו ןּונַח ְֶלֶמ

 ולַּכ םֶלֹועָה לָּכ לע ךֹולְמ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאְו ניֵהלַא
 עפֹוהְו .ְּךֶרֶקיִּב ץֶרָאָה לָּכ לע אֵׂשְנִהְו ,ּךֶדֹובְכַּב

 לָּכ עֶדָיְו ,ְּךֶצְרַא לבת יֵבְׁשֹוי לָּכ לע זֶע ןֹואְנ רֵדֲהַּב
 וה ומ וה וס ו ו שיש אי רשי לאה "ר"ר

 | | בוט ןורכז
 רעֶד ,זיִא לשמנ רעֶד ,ןעֶלעוֶו טעוו רֶהיֵא יד ףיוא ןעקוק םּורַא ףיז טעוֶו רֶע 8 -

 קעֶװ ַא זָנּוא טאָה ,ת"ישה ויִא םאְד רעֶטאָפ ָּבְרעֶמְׁש עֶרֶעייֵא ןופ ,ףיִרְּב ייוֵוְצ עֶמְצעֶלי
 סאָד ,ןיירא דְנאַל טייוַוַא ןיִא טְקיִׁשעֶג רֶהיֵא םאו גּונעֶג טיִנ זיִא ,רעֶרּורְּב עֶכיִל
 ןעֶפיֹוקְנייִא ְךיִז ןעֶלאָז רימ ,טְלעוֶו יִד זיִא רֶהאָנ ,הָׁשִקַּב רֶעֶייִא ןעֶמּוקעֶּב טיִנ טעוֶצ

 זנוא טאָה נוא ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו הֶרוּת וייַּב קְראַטְׁש ךייֵא ףיוא ףךאָנ םעֶו רָע

 ריִמ רוּפִּכ םֹוי נוא הָנָשַה שאר ןעֶּבעֶגעֶג ייוֵוְצ עֶרֶעייֵא זא טְהעֶז רהיא זא ,ןעֶרעוֶו

 ריִמ סאָו םֶהיֵא ןעֶמעֶּב ייֵז ןיא ןעֶלאָז יונ ,קנאבק ְךעֶלְּבְרעֶטְׁש ןעֶנעֶז רעֶרּורְּג

 הָנָׁשַה שאר טְמּוק סֶע יונ ,ןעֶגְנאַלְרעֶּפ עֶרֶעייֵט טיִמ ןייֵג וצ ךייַא טְסּולְג | יוזַא

 ת"ישה ּוצ עֶלַא .רימ ןעֶמעֶּב רוּפַּכ םוי נוא םּורעֶד ,םיִׁשּוּבְלַמ עֶרֶעייֵט נּוא ,םיִרעֶגייֵז

 טעֶּב רֶׁשֹוע רעֶד ,תישְקּכ עֶנעֶריִׁשְרעֶּפ טיִמ ןעֶּבייֵרְׁש םַּתְס טְלאָז רֶהיֵא הֶצֵע ןייֵט זיא
 טעֶב רעֶנייֵא ,רֶלעֶג ףסא ןעֶּבאָה לאָז רֶע םעווֶו ,רֶלעֶג ןעקיִׁש ךייא לאָז רֶע זַא

 ףאְנ ןּוא ,גְנּוריִצ ןייש ןעֶּבאָה לאָז רֶע סאו ןעֶפיֹוק ןענעק ףיז אָלֵמְמ ןיוש רהיא

 רֶענייא 12 9 א (ט"ע רוזחמ)
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 ,ֹוּתְלֲעְּפ הָּתַא יִּ א

 66 9 : = : .ְךֶתָעּוׁשיֵּב ונֲחְמִׂשְו | ךבּוטִמ וגנבש לתת נח ןתו ךיִמַמּכ ונשק ' גנב
 086 ו

 רָהַטְו ל ישר לֵאָרְׂשִי וב ּוחּונָה ו תַּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבֲהַאְּב

 :ףמַע לֵאָרׂשִי תדובע דימָּת ןֹוצָרְל יִהְתּו ןוצְרְ לבת הָבֲהַאְּב תלת .לארשי ישו ל ריִבָדָל -- תֶא בֶׁשֲה

 הָתַא ְךּורָּב ; םיִמֲחְרְּב ןויצְל ָךְבּוׁשְּב וניניע הָניִזֲחְתְו
 ;ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמֲה יי

 רודל אוה התא ונָעָשְ גמ ּונייַח 'רּוצ דַעְו םֶלֹועְל ּוניֵתֹובֲא יתלאו ּוניֵהֹלֲא יי אוה הֵּתַאָׁש 5% ּונֲחַנֲא םידומ
 תֹודּוקִּפַה ֹניִתֹומְשִנ לַעְו ךֶדָיְּב םיִרּוסֶמַה ניי

 לַע "ףמלהה רֵּפַמְנּו * ףֶל ו הֶרונ רֹודָד
 ;ְךֶל וניוק .םֶלועָמ ףירסמ ומת אל יִּכ םתרמהו ְףיֶמֲחַר ּולָכ אל יִּכ בוטה .םִיָרֲהְצְו רקובו בֶרֶע ,תָע לֵכְּבֶׂש ְךיֶתֹובֹומְו ףיֶתֹואלַפָ לַעְו ּונָמ םוי לָבְּבָש ףיסנ לַעְו 5
₪
 

 ןורכז
 ,הָמֹורְּכּו זיוה ןייש א ןיִּבאָה לאָז רֶע רעֶגייֵא
 ןיִשְטְנעֶמ לְהיִפיוִו ,ןיִקּוקְמּורַא ראָנ יז ריִמאָל
 ןייק םינ ןיִמעֶּב ייֵז סאוָו ןיִדְנאַהְראַפ ןעֶגעֶז
 ,רעֶזייַה עֶנייֵׁש ןייק ,רַעָּבְליִ ןייק ,רְלאָנ

 יז ףיֹוא רעֶקְנאַרְקַא טניל ,אָד ראָנ
 :ֹוא רעֶד טעֶּב ןוא ,םעֶּב ןעֶבִיַלּברעֶטְׁש
 הָאּופְרַא ןעֶקִיִׁש םֶהיֵא לאָז רעֶטְׁשְרעֶּב
 רעֶטאַּפ ַא ןייז ןעֶנעֶק ךאָנ לאָז רֶע ,הָמיִלְׁש
 אר ְךעֶלְרעֶדְניִק עֶגייֵלְק עֶגייֵ ןעֶיֵפְׁש וצ
 ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶגְנאַפעֶג רעֶגייֵא רעָסיימ זיִא
 םֶהיֵא לאָז רֶע טעֶּב רֶע ןוא ;, רעֶּביֹוד
 טְראָד נוא | ,ןייז ליצמ דנעָה עֶרֶעייֵז ןּופ
 רוש טייג יז ,ןעֶראַטעֶּפְמיִקַא ניל

 א (פ"ע | רווחמ)

 בוט
 עִיַלּוסְנאָקַא טְציִז רֶהיֵא םּורַא נוא ,דְנּוק םוצ
 ׁשְטאָה לאָז םֶע זַא יז םעֶּב ,םיִרֹוטְּקאָד
 יִשיִגְרָע ךאָנ ןעֶרעוֶו ןעֶסעֶגְרעֶפ טְׁשיִנ לאָז ןעֶמאָנ רֶהיֵא ,ןעֶּבייֵלְּב דנּוק א רֶהיִא ןּופ
 ךיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶפְראוָוְרעֶפ רעֶנייֵא טְזיִא
 ןעֶזאָל קעוֶוַא רימ ןעֶפראַד םּורעֶד , לֵאָרְׂשִ רֶבק וצ ןעֶמּוק וצ ןייז הָכֹוז ׁשְטאָח לאָז רֶע טעֶּב רַע נא דנאל דְמעֶרְפ א
 בוא ,השקּב םַנעֶדעֶי ןעֶרעוֶו טְליִפְרֶע ןיֹוׁש םעוֶו אָליֵמְמ . ,ןעֶרעוֶו טעיֹוּבעֶג הֶרָהְמִּב ךעֶלאָז יז א םִיַלָׁשּורְו . נּוא שדְקמה תיֵּב םעֶד ףיא ןעֶמעֶּב לאָז ןעֶמ נא ,ןעֶבאַז עֶכיִלְרעֶפְרעֶק יד ןופ טעֶּבעֶג םאָר
 רומ 18 9
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 :דָעָוםָלּועְל ריִמָּת ּונּכלַמ ּףִמש םֵמֹורְִיְז ּךֵרֶּבְתִי םֶלִכ עו
 + ףֶתיִרְב יִנּב לַּכ םיִבֹוט םִייַתְל בותכו

 ,תָמָאְּב ְּךֶמֶׁש תֶא ּולְלַהיִו ,הָלָס ךּודֹוי םייחַה לֹכְו
 ,יײ הֶּתַא ךּורָּב :הֶלֶס ּונֵתְרְָעְו ּונַתְעּושי לֶאָה
 ;תֹודֹוהְל הֶאָנ  ְךֶלּו ךמש בוטה

 לַעְו ּוניִלָע םיִמָחַרְו דֶסֶחְו ןח הֶכְרְבּו הֶבּוט םולָׁש םיש
 דֶחֶאְּכ ּונְלְּכ ּוניֵבֶא ּונָכְרַּב .ּךֶמֵע לֵאָרְׂשִי לָּכ

 תרות ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ּתַתָנ ְךיֶנָּפ רֹואְב יִּכ .דינּפ רֹואְּב
 םֹולָׂשְו םיִיַחְו םיִמָחרְו הָכְרְבּו הָקָדְצּו דָסֶח תַבֲהַאְו םייח
 לֶבְבּו תֵע לֶכְּב לֵאָרְׂשִי ְךֶמֵע תֶא ףרבל ְךיֶניֵעְּב בוטו

 ;ְךֶמֹולְׁשִּב הָעָׁש
 ּונְחַנֲא ,ףינפל בֵתַּכָנְו רֶכָזָנ ,הָבֹוט הָמָנרַ ,םֹולָׁשְו הָבָרְּב ,םיִיַח רֵפֵמְּב

 ; םולָׁשְלּ םיבומ םייחל ,לֵאָרְׂשִי תיּב מע לֵכְו

 :םולשה הֶׂשֹוע .יי הֶּתַא ְךּורַּב
 יִשְפַנְו םודת יִׁשִּפַנ יְֵלַקְמְִ הָמְרִמ ָּבַרִמ יִתָפְּ עְרמ יִנושל רוצנ . יַהֹלֲא

 ףודְרִּ כו ּףֶתְרוְּב יִּבְל הֵתָּפ הָיְהִּת לפל רַפַעַּכ

 .ףֶתָרֹוּת עמל השע ֶַָׁשְדָק ןעמל הֵׂשֲע נימי ןטמ הֶשַע ז .ףממש ן עמל הָׂשֲע

 ויִגָהְו יִּפ יִרְמִא ןוצָרְל ּויְהְי : יִנָנַעְו ךֶניִמְי הָעיִׁשֹוה ְךיֶריִרְי לחי ןַעַמְל

 ונילע םולָש הָשַעַ אוה ויָמֹורְמַּב םולש הֶׂשֹוע :יִלֵאֹונְו יָרּוצ יי י ְךיֶנָפְל יל

 : ןַמַא ורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַעְו

 ּונקלֶח ןֵתְו ּוניֵמָיִב הֶרֵהְמִּב שָדְקִמַה תיֵּב הָנְּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יהלאו וניָהְלא יי ְךיֶנְפְלִמ ןוצר יהי

 תַחְנִמ ייל הֶבְרֶעְו : תוינּומְדְק םיִנָׁשְכּו םלוע יָמיִּכ הֶאְרָיְּב ְךֶדְכֲעַנ םשו :ךֶתְרותְּב

 : תֹויָנֹומְדַק םיִנָׁשְכּו םֶלֹוע יִמיִּב ִיִלָׁשּוריִו הָדּוהְי

 2 ((" 0 טי י

 ןורכז
 ,ןעֶּבעֶל געֶּבייֵא םּוצ ןייַז הָכֹוז ןעֶלעוֶו ריִּמ

 םיִניִדּוי עֶלַא ראפ ףֶליִה ַא טזיֵא סאָד סאוָו

 רעֶרעֶי רעָּבְא ְךאָד ליוו תָמָאְּב רֶהאָנ ,ןעֶנעוֶו

 ןעֶלאָז רעֶדְניִק נוא יונ ןייז סאָד ׁשְטְנעֶמ

 יוזא ןעֶמ ףְראַד ,ףיוא הֶזַה םְלֹועְּב ןעֶּבעֶּל

 "םיִיַחָל ּונְרְכָז, שטייט יד ןעֶּבאָה ןעֶגיִז ןיא

 ריר, ללא" ל "לא ראל ירא לאל ייא ירא ירא

 בוט
 רעֶד ףיוא ןעֶּבעֶל טּוג ַא וצ זְנּוא קְנעֶדעֶג
 רעצ ןייק- ןעֶּבאָה טְׁשיִנ ןעֶלאָז ריִמ טְלעוֶו

 קֵסֹוע ןעֶנעֶק ךאד רימ ןעֶלעוֶו ,הָסְנְרפ ןופ
 עֶלַא ןייז ןקֶמ ןיא ,תֹוְצִמּו הָרֹוּת ןיא ןייז
 םעֶד רוד ןעֶלאָז רימ יִדָּכ ,דְניז עֶרעֶונּוא
 : ןטָא ,ןעֶּבעֶל ןעֶגעֶּבייֵא םעֶר וצ ןעֶמּוק
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 1448 בע לוקב רובצ חילשל הלפת
 ןוראה ןיחתופ

 : ךֶתָלִהְּת ריִני יִפּו חּתַּפִּת יִתַפָש יָנֹדֲא

 ,םֶהָרְבִא יִהלא וניתובא יהלאו וניֵהֹלֲא יי הָּתַא ךּורָּב

 רֹוּבִנַה לֹודְנַה לֵאָה ,ֿבקעַי יִהֹלאַו ,קָחֶצִי יַהֹלֲא
 רכוזו לכה הָנֹוקְו םיבוט םידסח למוג ןֹויְלֶע לא ארונה

 ןעמְל ,םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לֵאֹוג איִבֵמּו = תובא יֵדְסַח
 ;הָבָהַאְּב ,ֹומְׁש

 הָלִפְתִּב יִּפ הָחְּתִפֶא םיִניִבְמ תעד דֶמָלִמּו םיִנֹובְנּו םיִמָכֲח דופָמ
 םיִכָלְמֲה יֵכְלַמ ךֶלֶמ יִנְּפ ןנחְלּו תולחל .םיִנּנֲחַתִבּ
 : םיִנֹודֲאָה יֵנֹודֲאַו

 ןוחל הלפתא

 תולחל יִמּוק .ליִחְׁשַהְל חיש יִתֹוצְפִּב יתארְי
 ןֵכָל שעמ יִּתְנֹוטְקְו :ליִחְדְו ארונ יִנּפ

 יִרְצֹוי :ליִחֹוא היא יִּתְרַסָח הָנּובְּת .ליִחְזַא
 יֵנֲצְמַאְו יִנָליַא .ליִחְנַהְל הָׁשָרֹומ יִנְניִבֲה
 ,ליִחְׁשַמּו ףיִטְנַמְּכ הָצְרָי ִׁשֲחַל :ליִחְו ןויפרמ

 שאר," ראי, ,?"ל "רב, "ראש "רש "ר"ר "ראש""ר ארו ,,"שש" ר"ר

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 ִּתְנֹוטִקְו . וגו שה ַחיִש יִתיצְפְּב יִתאָרָי זא ְךיִמ טְכְראָּפ ְךיִא יִתֹוצָפְּב יִתאָרָי

 ְךיִאְו יִּתְרַמֲח הָנּובְּת . ליִחְוִא ןֵּבָל שעמ
 ןעֶלעוֶו ריס . ליִחָו ךויפרמ נצְמַאָו יִנְלְיֲא ,ליִחֹוא םיוא ליומ ןיימ ןעֶּפֶע ךיִא

 ועָסֹורְג א לשמ יִּפ לַע רעו עי יט לאָז ךיִא םאָד יִמּוק , יריד א ןצ

 גוא ,ןעֶגאָלְׁש וא רֶמּוּמ נאָז גאָט עא ו
 רָע ויָּב . טְרעֶהעֶגּוצ טיג ראָג םֶהיֵא ןעֶּבאָה ייֵנ יקעֶרְׁש ןוא נעָטְבְראַפ זיִא רע סאוָו
 טיִנ באה ָךְדיִא ליוו נןא יִּמְגֹופְקְו .ךעל

 .ןוהמ ּוצ הָלָפְּת אָרומ ְךיִא ּבאָה םּורָד ולל ,ריִמ נּוא םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ לֶהיֵפ
 ףיִמ ןעֶכאַמ צ דְנאַטְׁשְרעֶּפ ריִמ ביג רעֶפעֶׁשעֶּג ןיימ ףיר טעב ְךיִא יִרָצוי
 נא טייֵקְפאַלְׁש ןופ ךיס גיִטְסעֶפ גוא ףיִמ | קְראַטְׁש יִגָהְיַא .הֶרות יד ןעֶּבְרַא

 הָדֹוכֲע יִד יוִו ױזַא ןֹוצָרָל ןייז ריִד ראפ לאָז הֶּלִפְּת ןיימ שפל ..גְנּיקעֶרְׂשְרעֶד
 םאוָו תֶרֹוטִק יד ןעֶועֶג ריטקמ שרקמה תיֵּב וא טאה רֶע סאו חב ןופ

 ריר ץֶנייֵה יי .ץֶריוִועֶג לעֶגאַנ גוא ץֶריוועֶב ףיִרְט ךעוֶועֶג זיִא ייֵז נוא
 .קאַטְׁש ןְהיִּבַא ןּופ ןעֶּפאָרְט עֶסיִז יִד יט יװַא ןייז סיִז לאָז הָלֵפְּת ןיימ ןופ
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 אלו רשויב יוצר : ליחנ ףוצכ קתָמּוי ייומּב

 :ליחמו רָפֹוּכ איצמהל יחלשמ .ליחְּכַמְּכ

 םיש ָגָנל רֶתָעַה ,ליִחְׁשַמַּב אלו בֵרָעִי יִנֲאַׁש

 תֶרְקנְבַל יח = ;ליִחְזְּב םיִבָׁשֲחַנְ

 .ליחואו ךממ הָוכֲא הקָרְצ לחוב

 ט"ע שוריפ שפנל קותמ

 םֶניִליוועֶּב יז ןעֶלאָז דיר עֶגיימ ר אה לע : : - קעֶַא יא  גוא וכי

 יונ םיִנ נא טייֵקעֶטְראַפְסְכעֶר ָך םיִמ עֶגייֵמ  עטסגיגייװמּוא ןעֶואָל טְבאַוְטעֶג ךיז
 טּוהמ רֶע סאוָו ׁשְטְנעֶמ רעֶטְּבְראַפעֶג ₪  .גְנורְהיְִפיֹוא עֶטְכעֶכְׁש רשיו ןעֶהעֶו טיִג ןעֶגיֹוא

 מָע טְנייֵמ תא מייל ראַפ הָלֵפְּת לעג רוע רעֶר טאָה םורט םייֵצַא ןוא םימָ
 .ְךעֶּפ נּוא הֶרָּפַּכַא ןעֶכייֵרְג לאָז ְךיִא יִדְּכ יפלפ ,ןעֶנעוֶו ם'ִמאָנ ןופ טיִנ
 לאָז ייֵרְׂשעֶג ןייֵמ יֲֵׁש .טְקיִׁשעֶג ְךיִמ ןעֶּבאָה סאוָו םייל יִד ּוצ גְנעֶּבעֶג
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ רעֶּפְמֶנֶע יו ,םיורק רעֶטיִּב א יוִו טיִנ נוא ןייַז םיִז
 םאוָו םעֶראַוָוַא ןצ ןעֶבעֶלְנעֶג ןיילַא ְךיִז יב ןעֶנעֶז גּוא ףיז ייַּב לֵפָש ןעֶנעֶז
 ַהיִמְבַמ טְסאָה וד יונ יֹוזַא טאָנ רעֶגיִלעֶז םייל וייז ,דָרֵע רעֶד ףיוא טכירק
 ןייִמָש םעֶד ןופ טְלאַּפְׁש נוא ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רֶע זַא וניֵּבַר הָׁשֹמ ּוצ ןעוֶועֶג
 =ָםּוא טיִנ ךיז טעוו לֵאָרְׂשִי ןופ הָלִפְּת יִד סאָד טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ ּומְסאָה
 םעֶנְרעֶּפ ףיוא ױזַא תֹודָמ הֶרָׂשַע שלש יד ןעֶקְנעֶדעֶג יז זַא .געֶדייֵל ןעֶרעֶק
 עֶנייֵמ בר .ןָעּומ ּוצ הָלפְּת ןָא ּבייַה ףיא זַא םייצ רעֶד נּוא ייֵרְׁשעֶג ןייַמ

 ְךיִמ ןאַמְרעֶד יא זַא ץיה ןעֶגעוֶו ןופ ןעֶּפְמיִרׁשעֶגְנַא ףיז ןעֶּבאָה םיִרעֶרעֶג
 .רעֶכעֶל יִד נּוא ןעֶגְראָּבְרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶקְנאַדעֶג יד טָׁשָראָפ ור סאָד
 *ןיילַא ּוד רֶהאָנ טיִנ םאָד טְסייוֵו ׁשְּטְנעֶמ ןייק םאוָו ןֶצְראַה םעֶד ןופ

 ּמְרעֶטיִצ םיִׂשֲעַמ .עֶרעֶזנּו א ףאנ ן ןעֶלְהאָצעֶּג זָנּוא טסעו] יִד .ביוא ?ּמָנ םָא
 ןעֶניר ְךיֶא ףאמ ןעֶמעֶרְּב עֶנייֵמ ןּופ ןעֶלעוֶוְק יִד יס ,ריִמ נוא ץֶראַה סאָד
 ךימ טְסְלאָז טָראַוַו נוא ףאָה ְךיִא האש ,קאַטְׁש ןֶהיֵּבַַא יִנ יֹוזַא ןעֶרעֶרְמ
 ןופ טייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר סאָר קְנעֶדעֶג יִׁשֹי .טיייֵקעֶמְכעֶרעֶג טיִמ ץיָמַּפְׁשִמ
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 ,ליִחְגַי יִניִנֲהַּב יִּבִל םח :ליִחֲאַהְל הֶרְכָז ירוה
 ןהאה ןירנפ ; ליח תֶא תב ִּבְרִקְּב רַעְּתְסִי

 םישנ ,הֶדְקָׁשְל םּוחָל לָּכ ויָמַאְּב .הָדּוקְּפ םוי ליִח תֶא
 רצויה :הָדָקֹומ לֵעְּכ רשיְל םֶעָד ,הָרֹוקיִל ךֶרֶּב וב

 אל רכז . פְׁשּ םּולָפּב לדו עושו נפש לֶסָּב רַחַי
 לַּכ םֶרֵט :םָּפְׁשִמַּב רַכָוי ֹוּכְרֶע ןיח .טֶּפְׁשִמ השעי
 םדקְו רֹוחָאַּכ < צח רוצ תַבֶׁשֲחַמְּב םִזָי .בצָה לֶעְּפִמ
 םויהכ ותנמ :בצחמה לָּכ ויָלָע בַהָיְל .בֶצְחֶנ ות
 תֹוא הָמָיְס ,הָנָׁש םיִעְׁשִתָל טיִנֲחַחְל רֶצְנ .הָנָׁשְד ַחֹּכ
 וצלּופ ;הָנָׁשַה שאר הזְּב יָנָפְל רובע .הָנשושל תה

 שטאב

 שפנל קותמ | ט"ע שוריפ
 טְקעֶווְרעֶד טֶהיִא ןּוא ףינ טאָה םָע ,ןָּכּוסְמ רֶעייֵנ ןייֵמ צי הרע ריִמ יא ביר מ ןעֶראוָנעֶג קנאבק קְראַטְׁש ןעֶגעֶג רעֶדְניִק עֶגייגסאָד א סח .ןעֶקְראַטְׁש וצ ןעֶרעֶטְלֶע עניימ

 זַא טייֵצ רעֶד ןיִא ריס ןיִא טְמעֶרּוטְׁש םָע רעמסי .רֶעייַפ ןעֶליוק יונ יוזא ץְראַה
 ; ןּוהְמ הָלְפְּת ןָא ּבייַה ְךיִא

 םאוָו הָנָׁשַה שאר ןּופ גאָט רעֶד ב .ׁשיִנְרעֶטיִצ א ןעֶמּוקעֶג זיִא םָע ליל תֶש
 ןּופ דַחַּפ םעד ןעֶנעוֶו ןּופ ,ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּג עלא טְכאַדעֶג ןעֶרעוֶו םּוא ןיִא

 יד ןּופ תוכשחמ יִר פז .ןּוהָמ ּוצ הָבּוׁשִּת ןעֶׁשְטְנעֶמ יד ןעֶלייֵא ןיִדֵה םוי
 ָנֵא טאָנ ראַפ לאָז תֹוריֵכֲע עֶרֶעייֵז ףיֹוא הָמְרִח ןעֶּבאָה ייֵז םאוָו לֵאָרְׂשִי
 ףיוא הלוע ברא ןעוֶועֶג בירקמ ןעֶטְלאוָו יז יו ְךייַלְג ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג
 טאה רֶע סאוָו ּוניֵכָא הַא ןופ שענעבערענ סאד יג .ַחָּבְזִמ םעֶּד
 סי ּוד טאָג ראַפ טְנאָזעֶג אָה נוא םודס ןּופ ו טייל יִד ראפ 4% ו

 אא או,

5% +**68 

 לֶאְרְש ףצ ןעייצא "ווא ןמיִסַא לצ עֶר זיא הרש "המס ,קָחָצִי ןהוז
 ןערהאפ רעֶּביִא ןעֶלאָז ייֵז םאָד ריי ,הָנֵׁשֹוׁש ןעֶפּורעֶג א ןעֶרעוֶו םאוו

 ראפ 1 10 טו (ט"ע רווחפ)
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 םֶבּוּבִד לוק ,םֹויִא סֵכ יִנָּפ םֶהָניִצ ,םֹוי הֶזִּב ָהיֶחְרִּפ

 םיִנּועְׁש : םוידפ אוצמל ַעיִרהְל םישגור , םֹויַה ושיחרי

 :הָדְקֶשְל תֹותָלְד ק קֵהֵלְּב םיִנֲאוׁש .הֶרְקָּפִהְל הב היֶלָע
 ,הָדקפָנ וב רֶשֲא רֶׁשֵּת ,הָרֵקַע הָׂש ןָׁשְדִּב ו ריִכּומְּת ןוה

 ָהיֶרָד םע איג .הָעּורְתֹּב תולע ןירב הָלֲעַנ
 רג פיפא ּונָתַפָארפושב י:הָעָעורל

 ונֵנּב םיִעֵר תַנְְמְּב . הָעיִרְּכ ְךֶרֶבְבּו צא רפוש
 :הָעָעֹורְתֶא

 ןוח

 : םייַח םיִהֹלֲא ְךֶנֵעַמְל . ,םִָיַחַה רֶּפַמְּב ּונֵבְתָכְו ,םיִיַחַּב ץפח ְךֶלֶמ םיָיַחָל ּונְרְכִז

 :םֶהָרְבַא ןֵגֶמ ָװ הָּתא ךּורָּב :ןגֶמּו עישומו רזוע למ
 :ַעיִׁשֹוהְל בב הָּתַא םיִתֵמ הִיַחְמ יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא
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 ט"ע שוריפ שפנל קותמ

 עֶרעוֶו ְכאַרעֶג ןעֶלאָז גוא טאָג ראפ = יא יו טיר רֶ תהו עלמא
 הָנָשַה שאר גאָט םע ָד נוא ןע ַםּונ ןצ יי ל 4 2 ליוִו 2 עי לא

 .ןעֶראָועֶגיטְכאַרעֶג זיִא יִז יונ יוזָא רשע רעָד טאָה ,הָליִלְת ןעֶּבְראַטְׁש ןעֶלאָנ
 :רעֶד ןעֶנעֶז רעֶדְניִק עֶרְהיִא ּוצָלוּפ םֶהיֵא טאָה רִע ,רעֶטְקאָד ןעֶסיֹורְגַא ןעֶגְנּודעֶג

 ראפ טָּפְשִמ םּוצ ןייֵמְׁש ןעֶפְראַד ייֵז םאָד גאָט םעֶד נּוא ןעֶראוועֶג ןעֶקאָרְׁש

 רפוש ןעֶזאָלְּב ןצ ןעֶלייֵא ייֵז םיִׁשָנֹור טאָג ןעֶכיִלְקעֶרְׁש םעֶד ןּופ לּוטְׁש רעֶד

 םעֶד ףיוא טְנְהעֶלעֶג ןֵא ןעֶנעֶז ייֵז םיִנּועָש ,גנּוזייֵלְרעֶדַא ןעֶנּופעֶג ןעֶלאָז יִדַּכ

 .ןעֶטּוג ּוצ ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג תּוכְז רֶהיֵא ְךֶרּוד } ןעֶלאָז יז הָרָש ןּופ תּוכְ

 ןעֶדְנּוּבעֶג זיִא רֶע םאוָו קֶחצִי ןּופ שא םעֶד ןיִא טְנעֶלעֶג ןָא ןענעו ייֵז םיִכּומְּת

 זיא הֵרָׂש סאוָו יִרְׂשּת שרוח םעֶד נּוא יֵׁשָּת ,הָלֹוע ןּבְרַהַא יונ ןעֶראוָועֶג

 רעֶד ףיוא ןעֶגְנאַגעֶג ףיוא זיא טאָג ןירפ הג ,ןעֶראוָועֶג טְכאַדעֶג םֶהיֵא נּוא

 רֶרֶע יד *3 .רָפֹוׁש תַעיִקְּת ךֶרּוד ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד ּוצ ןיִד ןּופ ליִמָש

 ְךיִא לעוֶו רַפֹוׁש םעֶד טי רֶפֹוׁשַּב .ןעֶכעֶרְּבּוצ וצ רעֶניֹואוו עֶרַחיִא םימ

 ףימ ְךיִא ףאה תוכָּא יִד ןּופ גְנּוציִׁשעֶּב יִד ְךְרּוד תני ,ןייַז םִייַּפְמ םֶהיֵא

 תיֵּב רעֶד נוא ִיַלָשּורְי רֶע נייֵמ סאָד ןעֶטְראָג ןייז ןיא ןעֶטְּפעֶהעֶּב ּוצ

 ;ׁשֶרְקִמַה

 תלאת 9 10 ₪ (ט"ע רוזחמ)
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 מוס .םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ דֶסֶחְּב םייח לַּכְלַכְמ

 םִיַקְמּו םיִרּוסֶא .ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םילפונ
 הָמֹוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ּךֹומָכ יִמ .רֶפָע ינשיל ֹותְנּומֲא

 :העושי ַחיִמְּצַמּו הָיַחְמּו תיִמְמ ךֶלֶמ .ךֶל
 ,ליִעֹוהְל םֶדְמָל ךֹורֲע עוש .ליִעְתַהְל ץֵפָחְּכ וז תַלֲאַת

 שקומ ןֹורְנִב ארק .ליִעֹומַה םֶדֶק ירה ןור
 ברב םֶלָעָּפ .הָעוׁש ביִנְּב תֹוּפקַהְל םַקָדִצ :ליִעְגִהְל
 ןרק תַכיִבְס .הָעּוׁשְי םויְו ןֹוצָר תַע ,העמשל םיִנָׁש
 רפסמ .העשת תֹומָתֹוח תַׁשיִגְּב םיִבָבֹונ :הָעּובְׁש תיִרָבּ
 ,הָעָׁשִּת תֹומָׁש לֹולְּפ ןינמל .הָעְׁשִּת ןֵהיֵמָתֹוחְו תותש
 ,רָׂשֶע תֹויָבְלַמ זע ּוריִמֲאַי :הָעְבש הָדָלְי רְקִע הָנְנִחְּכ
 6002 לוו

 יא -

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 רֶע ,טְלאָועֶג ראָג - רֶע 0% טְלְהאָצעֶּב יד ןעֶנעֶז םאָד טייֵהְראַנ יד ג תַלֲאַּמ

 שנ יןכייה רעד טו טיפ ל = םאָוו לֵאְָשִי יד ןופ תווריִבֲע
 ןעֶמ סאָד קְנאַרְק ףעֶלְנְרעֶמְׁש ןעֶגעֶג יג וא זַא ץפָחִּנ ,וז םִע ןעֶפּורעֶג א ןעֶרעוֶו
 ,רעָּמיִמ עֶהְהאַּטְׁש רֶטייג ןעֶגעֶג וצ יג ףריג .יעָפ נוא ןעֶלייֵה טְלאוָועֶג טאָה טאָג
 תובָא יִד ןּופ תֹולֵפְּת יִד ןייַז ּוצ לֵלַּתְתִמ טְנעֶרעֶלעֶג ייֵז רֶע טאָה ןעֶּבעֶג
 גוא ךְלאַה םעֶד טיִמ ןעֶפּור וצ אידה ,םָדָק יררה ןעֶפּורעֶג ןא ןעֶרעוֶו םאוָו
 .ְרעֶפ וצ ןָמָׂש רעֶד זיִא םאָד רעֶלְכיֹורְמְׁש םעֶד י8= ,םאַנ ראפ ןֶעייֵרְׁש
 ןופ ןעֶקעֶלְּפְנַא ּוצ תובָא יד ןופ טייֵקיִטְכעֶרעֶג רֶעייֵז םהדִצ .ןעֶגיִדְרעוֶוְמּוא
 טְסְלאָז ףֶליִה ןּופ גאָמַא נּוא םיי] .הָלְֵּת ןופ יֵרְׁשעֶג נוא דייֵר יִד ןעֶגעוֶו
 נא חי ,קָחֶצָי ןופ ןעֶראָה םעֶד ןופ גְניִלקיווְרעֶפ םאד ןעֶקנעֶדעֶג זנּוא
 ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶראּווְׁשעֶג טְסאָה ּוד םאוָו הָעּובְׁש רעֶד ןופ דְנּוּבְרַעְּפ םעֶד
 .שרוק ןורא םעֶד ראפ ןעֶנְרעֶנעֶג םעֶד ןיִא ןעְרייִר לֵאָרְׂשִי יִר טי
 ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו הָרָׂשֲע הָנֹומְׁש ןּופ תֹובָרְּב יד ןופ גְנעֶזאָלְסיוא יד תֹומְתֹוח
 יִז סאוָו הנח ןופ טעֶּבעֶג ןּופ לְהאָצ רעֶד .ןענעס ןיינ ןעֶנעֶז לֵלַּפְחִמ טְנייַה
 ןעֶטעֶּבעֶג טאָה הנח זַא הֶנְנְּ .טעֶּבעֶג ןופ תֹונֹוׂשָל ןוינ טיִמ ןעֶמעֶּבעֶג טאָה
 איִבָנֵח לֵאּומְׁש ןעֶגיוועֶג יז טאה אָר טאַהעֶג טיִנ רעֶדְניִק ןייק טאָה יִז סאד
 לארי יָד ּוריִפש ,ןְהּוז ןעֶּביִז ןעֶגעֶק ןעוֶועֶג טְנעֶכעֶרעֶג זיא רע סאוָו
 רעֶד גּוא תֹויְכְלַמ ןופ םיִקּוסְּפ ןְהעֶצ ןעֶנאָז גּוא טייֵקְראַטְׁש טיִמ טאָנ ךעֶּביול
 ןעֶנעֶק ןעוֶועֶג ןקפמ ןעֶמ טאָה םיִקּוסְּפ יִד תש .הָרָשָע הָנֹומְׁש ְךאָנ

 טהרבא 8 10 (ט"ע רווחמ)
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 .רָׂשֲע תולוקו תֹונורְכִז קַח .רָׂשֲעְּב ןַחּוּב םֵׁשְל תועובט
 ,םירהנ ותא בּוהָאְּב ןָפיְו :רָׂשָעְּב ריִבְנ ְךֵרָבְמ רכז
 .םיריש ןֹוחָל אָרָי ֹונְׁשַד .םִיַרֹוחֲא רומ  רַהְּב דּוקעַה
 דַעְּב הָריִתַע ןנח קֶרָּפ הֶזְּב :םִיָרֲהֶצְו רקוב ויָדָע םיִׁשָנ
 יִלֶא ,הָרָּתְכּוהְּכ זַא ריִסָא תַקָנָא ןוח : הָרָתּוה דַע הָרּוסֲא

 !הָרָּתַעַנ ֹומּכ .רֵתָעַהָל
 +הָרואָכ איִצֹוי ונימפשמ .אָרונו ןֹויְלֶע ְךֶלֶמ

 יִחָת יִלְלַטְּב ,הֶרָמַעְל רָתָּכ ונָלֲחַיֲא ןזח

 !הָרֵאַּפְתֶא ורָסַחְּב

 ;םיִמֲחַרְּב םיִיַחָל ויָרּוצִי רוז ,םיִמֲחַרָה בֶא ףֹומָכ יִמ ןוה
 . י תר =

 ט"ע שוריפ שפנל קותמ

 טְבּורְּפעֶג זיא רֶע םאוו ַניִבֲא םָהָרְבַא ןעֶהאַנ לֶהיִּפ ןּופ ןעֶטיִהעֶג ןיינ ייֵז ןעֶוּומ ךיוא

 . ,ן יי ןעָשיווצ רעָּבָא טאָה רֶע ,טֶדאש םֶע םאוָו

 וא קמ ,=ּורָּכ ְהעֶג 5 טיִמ ןעוֶועֶג ןופ הֵּתִּכ ןייֵא , תֹוּתיִב יֵלְרֶעיירְד ןעֶפאָרְטעג

 ןעוֶועֶג ןקתמ טאה ןעֶמ םאוָו םאָד רֶעייֵז ןיֹוא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶדְניק יִד

 ןְהעָצ נוא תֹונֹורְכִז ןּופ םיִקּוסַּפ ְהעֶצ  הֶנּכִ עֶסיֹורְגַא ןיִא ןעֶגעֶו ייֵז םאד טייֵקְפאַלְש

 ןייז טְשְטְנעֶּבעֶג טאָה א סאָד שעֶנעֶכעֶרעֶנַא זיִא םאָד רו . תורָפוש וי

 םיוא ןורק א ןעֶכאַמ ךיִ לאָז רֶע םֶהיֵא עֶּב נוא ףאָה ךיִא ל

 זַא םייצ רַעְר ןיִא יל ,ןעֶנייֵרְק ןָא טיִמ רעֶד ךיז לאָז נּוא הָּלְפְּת רעֶזְנּוא

 ףיִמ יא לעוֶו טְלאָטְטְסְנעֶד ! הָראְּפְתֶא ,יֹומ יִד ְךְרּוד ןייו טעו) םיִתָז כה תייחה

 :ןעֶמּורעֶּב ןעֶנעֶק
 ןבא | 4 10  (פ"ע רושומ)
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 הָיַחְמ יי הֶּתַא ְךּורְּב : םיִתֵמ תּויָחַהְל הָּתַא ןֶמָּאְנְו

 םִתמה

 תנפב ,הָיִאְׁש לוצ הבר םֹוהְּת .הָיָשנ קוצמ גוח ןָבֶא
 ;הָיְעְׁשִל הָּב ןועַש ּותַמָש ,הָיִׁשיִלְׁש דוסי שאר =

 הָעַּבְרַאֵמ םויח הָעֵּבּור .םיִנֹוּב תַסֶאְמ שְרוש תַעְבִנ
 םַא יִעְנִמ הָבָׁשֹק .םיִנָּב לע הָּכַבְמ תועמר ,םיִנָבֲא
 ול הָּתְחַקְל הֶבֵצ ,הָלָח אֹלָׁש טֶבְּכ ןֹוטְדַאָה :םיִנָּבַה
 דזִמ ּהָתּודְּפ ,הָלֲחֹוּתַה דַעְּב םיִּבַר הֶלְלִפּו ,הָּלֲהַּבְתִנְ
 ןֶמָבְּב ריִמָהְל רַּבּוע ,תֹוחְרַא רֶׁשֹוי הָל רַכְז ;הָלָלּוח אלו

 8656 וה ו

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 כן ר זי יי יו יי יז בעליו יז סא רע יד *י סט

 משא יי לא ד טבע ריי םֶהיִא טייַנְׁש ןעֶמ םאָה ןיטְׁשַא יונ גיִד
 םיִטאָנ טיִמ ןעֶלעוֶו יי סאָד טְגאָוֶגּוצ רֶע טאָה רעָר םֹוחְּ .לעֶקְרעֶצא טיִמ םּורַא םָע
 ןופ הֶהָּכ עָטיינְצ יד ,ןעֶנעֶע דְנּועְג 79 רעַפיִּמ רעֶר נוא דנּורְַּפֶא רעֶסיֹורְג

 סאוָו בקַעָי תּובְזִּב ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז עֶלַא יִר רֵּבְרִמ יד נּוא םִי
 ןעֶמייֵה יז סאו לֵאְרְׂשִי יִד ןופ דוסיא נא ןייטש קֶע ןייֵא זיִא רֶע
 לֵאָרְׂשִי יִד ןועָש ,ןםיִלֵאָרׂשִי ,םיִול ,םיִנֲחּכ ןעֶּבאָה יי קְלאָפ טיִרְדיִנֲא

 ּוצ ןערעק ףיד טְסעוֶו ּוד םאָד בקעי ןופ תּוכז םעֶד ןיִא ןָא ףיז ן ןעֶראַּפְׁש
 יד ןּופ ׁשָרוׁש רעֶטְכעֶר רעֶד הע .תוז ןייַז ףרּוד הָלְפִּת עי ןעֶמעֶנְרעֶּפ
 טאָה יִז לייוו ןעֶוֶועֶג טְמעֶשְרעֶּפ זיא : תַמֲאְמ .לֶמַר ןעוֶועֶג זיִא תֹוהָמִא
 זיִא סֶע נּוא ןעֶראוָועֶג טְכאַדעֶג נאט םעֶד יִז זיִא טאַהעֶג טיָנ רעֶדְניִק ןייק
 ,הָׂשַנְמּו םִיַרְּפֶא ןיִמִיְנִּב ףסוי םיִטָבָש רעיִפ ןעֶמּוקעֶג םיֹורַא רֶהיִא ןּופ
 ייֵז סאוָו רעֶדניק עֶרְהיִא ףיוא ןערערמ טיִמ טְנייוֵועֶג טאָה לַחָר תי
 ןיִא טייֵמִׁש סע יוִו יֹוזַא ןייַרַא לֶבָּב תּולָג ןיִא ןעֶראוַועֶג ןעֶּביִרְמְרעֶּפ ןעֶנעֶז
 ןּופ לוק א טְרעֶהעֶג יִז טאָה הְָׁש ,ָהיֶנָּב לַע הָּכַבְמ לֵהָר (איל הימוי) קּוסָּפ

 ןופ רעֶטּומ יד ןעֶנייוֵו ּוצ היֹוא רעה טְנאָזעֶג רֶהיִא ּוצ טאָה לעֶמיִה םעֶד
 נוא לָבָּב תּולָג םעד ןופ ןעֶרעוֶו טְזייֵלְרעֶד ןעֶלעוֶו יי ןעֶד רעֶדְניִק יד
 םאוָו טְקְנעֶרעֶג רהיא טאָה טאָג ינ) .ןיירא דְנאַל רֶעייֵז ןיא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
 טימ ןּוהטעְג דֶסֶח טאָה יִז סאוָו נעו ןעֶגעֶטְראַפְטְכעֶר ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג זיא יז
 בֹקֲעַי םאוָו םיִנָמִמ יד ןעוֶועֶג רסומ רהיִא טאָה נּוא הָאֵל רעֶטְסעוֶוְׁש רֶחיִא
 ןערָאוװועֶג ןעֶטּוּבְרעֶּפ זיא םעֶד רעֶּביִא רגיל .ןעוֶועֶג רסומ רֶהיֵא טאַה
 ןעֶגיוִועֶג טְּלאוָועֶג טאָה הֶאְל ןעֶד  ְךיֹוּב םיִרעֶטְסעוֶוְׁש רֶחיא ןיא דוקא

 ףבוי 5 10 (ם"ע רוזחמ)
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 הָניִד ףּולָס .תוחאָהְל ּהָרְכִז םֹויַהְּכ הָבָׁשּוח .תֹוחָא
 םיִלָיֲח יסנ .ריִבָעַה רצוי יִלָבְב עבמ : תוחנהל הֵסֹוהיִּב
 םִיַנָש תוטמ ,ריִבְנ תֹקְנֲא תַכָסְּכ הי ,ריִּבְנִהְלּו םיִצֲעַהְל
 תישאר רוּכִבַּכ .הָרֵּכִנ לחתּב תי תָרְמַעַּ ;ריִּבְסִה הָנָמ
 רֵכְזִהְל .הֶריִכְז םֹויְב 'דֹומֲעַּת ָהיֶדֵבְל ןח ; הֶרֵּכּוּב לֵכְתַּב
 ;הרָּכזנ מָּכ ֹומָל ידי

 ;הָיּולְלַה רֹודָורֹודָל ןויצ ףיהלַא םֶלֹועְל יי ולמי
 :אָנ לֶא לֵאָרְׂשִי תולהְּת בֵׁשֹוי שודק הָּתִאְו

 ןוראה ןיחתופ
 ;ץֶרָאְבּו םִיַמְׁש ַּב !ּוניֵהֹלֲא אּוה התא
 ּי הָבָבְרִמ לונָד | 0 ץרענו רוב ג

 ט"ע שוריפ | שפנל קותמ
 טרעקרעפ זיא ,הָניִד ,לֶחְר נּוא ,ףסוי ניר טיפש ₪6 יה רעֶדְיִ יד

 ןעֶגיוִועֶג טאָה לַחָר סאָד ןעֶראוַועֶג רימ רעטקאָד םוצ -טְנאָנעֶג ראָנ עבה יי
 זיִא יִז הָנָׁשּוח ,הָניִר ,הָאָל נּוא , ףסוי ןעוֶו ,תֹואָצֹוה עֶמיֹורְג ןייק ןעֶגייֵל טיִנ ןעֶלעוֶנ
 - שאר םעֶד נוא ןעֶראוָועֶג טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶלייֵה וְנּוא גד טְסְנעק טּוג יֹוזַא ןיינ טְסְליוו גד

 רעֶטְסעוְוְׁש רֶהיִא טיִמ ןעֶרעוֶו טְפעֶהעֶּב ּוצ ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג רֶהיֵא 9 ,הָנָּׁשַה

 רעד טאָנ עַבָט ,םיִטָכְׁש רֶעיִפ ןעֶמּוקעֶג סױרַא ףיוא } ןעֶנעֶו רֶהיֵא ןופ סאָד

 ןעֶטיִּבְרעֶפ ןעֶנעֶז רעֶרְניִק יד סאָד עַבֶּט יִד טְרעֶדְנֶעֶרעֶּפ טאָה רעֶּפעֶׁשעֶּב

 עֶכיִלְקעֶרׁש ןיא עֶקְראַטְׁש ּוצ ימ ,ְךיֹוּב םיִרעֶטּומ רעד נא ןעֶראוַועֶג

 ייוֵוְצ תוטמ .בקעי ןּופ יֵדְׂשעֶג םאָד ןעֶמּונְרעֶפ טאָה טאָנ זַא % . רעֶדְנּואוו

 יז םאוָו לֶחַר עֶׁשְטאָח תֶרְקעַּ .ןעֶנאָרְט טְכאַמעֶג רע טאָה רֶהיִא ןּופ םיִטָבְׂש

 ןעוֶועֶג .הָלָחְתַה רעֶר ןיִא יז זיִא לֵחָחְּנ .זיוה םעֶד ןופ רֶקיֵע רעֶד ןעוועֶג זיא

 ןענעקרער "טאַהָעְג טיִנ רעֶדְניִק ןייק טאָה יִז לייוו זיוה ןיִא עֶרְמעֶרְפַא יוִו

 געֶטייֵצ ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ טְרעוֶו יז םאוו יִרָפַא יונ ןעוֶועֶג ְךאַנ רעֶר יז זיִא

 לאָז תּוכְז רֶהיֵא היל .ןעֶראוועג בּושַח לַחְר זיִא ױזַא בּוׁשָח רֶעייֵז יִז זיִא

 טְכאַדעֶג ןעֶלאַז ייֶז רגק?ל ,הָנָׁשַה שאר םעֶר ןיא רעֶדְניִק עֶרהיֶא ּוצ ןייַמְׁש ייֵּב

 1 : מוג ּוצ ןעֶראוָועֶג טְכאַדעֶג "אט םעְד ןיא זיא לָחְר יוִו יוזא ןעֶמּוג ּוצ ןעֶרעוֶו

 םעֶד ףיוא טְגיִטְלעוֶועֶג אָד רעֶד טאָנ רעֶזְנּוא טאָ טְסיִּב ּוד אײ הָּתַא

 םֶרעוֶו נּוא קְראַּטְׁש זיא אד רעֶד רי ..רֶרָע רעֶד ףיוא נּוא לעֶמיִה

 ,םיִבָאְלַמ טְנעֶזיוט ןְהעֶצ לְהיָפ ןּופ טְריִנאַּבעֶג זיִא רֶע לו .טקְראַטְׁשעֶג

 וזַא 6 10 (ט"ע רווחמ)
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 ּואְרְבְנְו הָוצ ְו + - יחיו חש אוה
 םיִמָלֹוע יח חַצָנָל ֹורְכְו
 5% בֵׁשֹוי : םִיַניֵש רוהט
 א ושּוב ל : - הָעשיורַתְּכ
 ַפָאַנ י אנ והָמַעִמ
 : רֶׁשֹוי ורת ט

 רשיו 1 קיד , נָא ותֶלוע פ < 4%
 אֵׂשָנְתִמ םָר :תַָמָאַּב ויִאְרוקל בורק
 ןא הלו ת 1 םיִכָחֶׁש ןכוש

 .ןוראה ןירגופ ; ₪ שודקו םֹורָמּו ארונ םיקו יח

 וי? <> , יפי יג א 3 2 41
 ה -*
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 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 ןיינ ריד ןעֶלעוֶו ריִמ ןוא תֹואָצֹוה עֶגייַד ףיוא זיא יוזא טעֶרעֶג טאָה רֶע יו ווא

 א ר ר עו א א חְשעָג מאה רֶע יו גוא חי! .ןעֶראוָועֶג סע
 יד ןופ הֶּתַּכ עֶטיִרְד יד ,תואָצֹה נינג טִמ ןעֶפאשעֶּב םעֶלַא ויִא ױזַא ןעֶטאַּבעֶג
 רעֶטְקאָד םעֶד ןופ טְכאַלעֶג ראָג ןעֶּבאָה רעֶדְניִק זיִא ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג ןייז ורבו .ןעֶראוָו עג

 ןעָניוא עֶנייֵר טאָה רֶע רֹיְפ ,ןעֶמְלעוֶו עֶלַא ןיִא טְּבעֶל רֶע יט ,געֶּבייֵא ּוצ
 ,ׁשעֶנעֶגְראָּבְרעֶפ ןיא םָציִז רֶע בש ,תֹומָלֹוע עלא ףיֹוא תיִנְׁשַמ ןיִא רֶע םאָד
 רֶע רֶהאָנ ןעֶפְלעֶה טיִנ רענייק ןאק סע ףליה יד זיִא ןיורק ןייז יב ֹורַּ
 ,םָּפְׁשִמ רע זא תַעַׁשְּב טייֵקעֶטְכעֶרעֶג םיִמ זיִא דיילק ןייז ושוב .ןיילא
 טיִמ טֶריִצעֶג זיִא רֶע רפ) ,טָּפְׁשִמ ןּופ גְנּונעֶכעֶר זיא ליה ןייֵא ןייַז והממ
 ןייז ותָצֲע ,טייֵקְנעֶמְראַפְטְכעֶר זיא ׁשעֶנעֶגְראַּבְרעֶפ ןייז נּוא ייפ  .גְנּונעֶבעֶר
 טְכעֶרעֶג זיא רֶע קידצ . תָמֲא זיִא קְרעוֶו ןייז "ותל ,געֶטְפאַהְראוָו זיא הצע
 ןָא םֶהיֵא ןעֶפּור סאו יִד ּוצ טנעַהאְ זיא רֶע בגיא .געֶטְראַפְמְכעֶר וא
 לעֶמיִה ןיִא טֶעּור רֶע גש ,ןעֶּביֹוהְרעֶד נּוא ךיוה זיִא רֶע ףִנ ,תֶמָא םיִמ

 :םיִנ ףיוא ןעֶגְנאָהעֶג ףיוא דֶרֶע יד טאָה רֶע הָלֹּ

 ןעֶּביֹוהְרעֶר גּוא געֶטְכְראָפ גיִדְנעֶטְשעֶּב זיא גוא טְּבעֶל אָד רעֶד ₪ יֵמ

 ;ניִלייַה נוא |
 ריעת | ָד 10 (ט"ע רוזחמ)
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 ,םאָד ןעֶמ טְנאָז ןעֶכאוָו רעֶד ןיִא טְלאַפעֶג הָנשַה שאר גאַמ רעֶמְׁשְרֶע רֶעָר זַא

 ,עיִרֵמ לָּכ תירכהל .ַעיִרְהְו ריִעֹנָה להקו ןוח

 :שודק עיִרָהל יֵעְדֹויִּב שדקתו

 .הָכְלַמ אל דועו ,הָכָלְׁשֶה הָמ לע ,הֶבָלְמַמ תֶרֶדַא
 ,הָכָלֲהַּכ אלַש הָכְלַה ויָרָחַאְו .הָביִלְמַה לבל

 ;הָכּולְמ ַעיִפֹוּת רע ,הָכָלְמִמ תֶרֶבֶנ ,הָכָלְמִה ָהיֶלָע
 ,םאָד ןעֶמ טְנאָז תָּבַׁש םּוא טְלאַּפעֶג הָנָשַה שאר נאָט רעֶטְׁשֶרֶע רעֶד זַא

 ;רֶמֶא רֶׁשֲאַּכ הֶרָׂש תֶא רֹקִּפ ַײו ןֵכְבּ
 :שודק םויה בֹוטְל דוקפ ןֵּכ ָהיֶאֵצֲאְצ

 ּהָחוג :הָנָשְר לֶכָתְּב ,הָׁשֲאַיְתַנ ֹוטְּב ,הֵנְׁשִיְתִנ קֶדָצִּב רֶׁשֲא םִא
 הָמּונֲע ננה ,הָנֹודַנ יִנֲא םויה הָבָּבְר ,הִנָּשַה שארב הרקּפ

 הָרְׂשַּבְתִהְּכ תאז : הָנּוגֲע תֹויַה לבל קָדָצִּב םֵּתְהְּתַו ,הָנְדָע תֹולְכִּכ
 קַחְצִי ,הָרְקִפִנ דימ הֶאְרְק םֶרֶמ .דקש חצ ינפ תֹולֲח ,הָרָקְׁשִה
 55 ּהָל ,הָחָמָצ תַע אלל הָרּומְלַנ יִּכ ,הָחָמָׂש תאז עֶמֹוׁש לַּכ

 ,ּהָתֹולְב ירֲחַא טקשה הֶאְצַמ : הָחְמש םיִנָּבַה םִא ּעֵמָׁש

 ט"ע שוריפ שפנל קותמ
 ןעקעוורער טֶסְלאָז גד ציפו ריִעָּת = פא] טְגאָועֶג 4% ל עניי טיפ

 יִמ ןעֶלאַׁש וא .טפארק יד | ל מ
 להעָפעֶּבַא ןעֶפּורּוצ םיוא רַפֹוׁש םעֶד עֶׁשְטְנעֶמ ןעֶּבאָה | ,ןעֶלייֵ טְלאוָועֶג טְׁשיִנ ראָג
 םיִניִרְּטַקִמ עֶלַא ןעֶרִיינְׁשְרעֶפ ןצ עֶטייֵֵוְצ יִד סאָו ראָפ רעֶטְקאָד םעֶד טְגעֶרְפעֶג

 יד ְךֶרּוד טְגיִלייֵהעֶג ןייז ּוטְסעוֶו ׁשֵדְקּיהְ ,םיִטְכעֶלְׁש ןּו ןּוהְמ זָנּוא ןעֶליוִו סאוָו

 סאָד שֹויִה ,ןעֶזאָלְּב רפוש טיִמ ןייז ּוצ םִיַפְמ ףיר ןעֶסייוֵו םאוָו ןעֶרּוי

 ;טאָנ רעֶגיִלייֵה ריִד ןּופ ריִמ ןעֶטעַּב

 זיִא םאוָו ראפ לֵאָרְׂשִי ךופ הָבּולַמ עקראטָש נּוא עֶנייֵׁש יִד הֶּנלְמִמ תֶרֶדַא

 ןּוהְמעֶגפָא ייז ןופ זיא הָכּולְמ יד יז נגא די ,ןעֶּפְראַוְועֶנּפאָרַא יִז

 755 ,םעֶד רעֶּביִא זיא םאר ןעוֶועֶג טיִנ תּוכְלַמ ןייק יִז זיִא ןעֶראוָועֶג

 טְכאַמעֶג ךיז רעֶּביִא ןעֶּבאָה נוא טְגיִדנּוזעֶג ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשַי יִד לייוַו הָניִלְמִ

 ,טְניִרעֶג רֶהיִא ּוצ ןעֶּבאָה נּוא לָּב טְסייֵה יז סאוָו םיִלּולֲא תַדֹוכֲע יד
 םאָד לֵאָרְׂשִי יד רעֶּביִא ןעוועֶג 5שומ טאָה הָכָלְמּה ָהיֶלָע ,םעֶר רעָּביִא

 תוכלמ | 8 10 (מ"ע רווחט)
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 הָּבַחְר ,אָכְרֶא ּהָל ןֵתנו ,חָכְרִּפ ימימתמ ,הָכְרִה יִלּובְז
 ,תַּכַרְּב הַתַעּב ;הָכיִרֲאַה לועו ,הָכָרְד תֶׁשִקְ ,הָכְרָאְו
 הרע המרע תודוסי ;הָכָלֹומ הָּתַע דעו הָפּורְד הנחו
 המירעה דוסו ,הָמיִרֲה שאר ,הָמְרָע דוסי דַע הָמיִרֲחַהְו
 דוּפֲאתְ הָמּור קחש רעו הָמְרֶעָמ 'הָרָעְּב הָמָר ָהיֶדיו
 ;הָרְדִׂשְו הָׁשְרָחְו ,הָדְרִׁש יִלֲהֶא הָדְדִנ יתועירי : 'הָכּולִמ

 תבשב לחשכ | |
 ישְשְו יִזְלָע ,ּהָתֹוַלְל תורש ושש ,ּהָתָונְּב רֶׁשָנְּכ הָׁשָדַחֲתִנ

 םָּב דֹועְו ןָהיִדְׁש ּוקְמָצ ,הָרֹקַע ִנִר הידע ּוצַּפ ,אָרָקִנ הָרּובֲע
 םיִעָׁשָת ץקל הָאָפּור .,הָרָקעוה רֶׁשֲא חור תשק ,הָרָקִי
 רֶׁשֲא םיִרָצְנַּ ןֶפֵּת זה הָרָקִׁש אֹלְו תוראפ הָחְלִׁש , הָרְקַּבְתִנְּכ
 םָתָקְדִצְּ קידצת | םֹוי הז ודקפהש תורקע שלשו ; ויה ללוח

 .'וכו היאצאצ : םֹויִא ףילחומ

 ילאְרֶאְּב ץרענו .ולבח תדע [ ביִרֲאָפְמ ומש

 ,ולֹוּכ רמוא רובכ ולָכיַהְבּו . ולולה ׁשרוק

 :שודק

 םיִרָבְדִנ ,ןֹורָצְבִל ןובושי דוע ויתוצִמ ירמוש

 .עֶמְׁשִיַוְיי בשקיו ןֹורָתִיְו רֵׁשְכַהְּב ויָאְרָי
 :שודק ,ןֹורָּכִז רָפָתְּב בֵתְּכִיַו

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 םָשיִכ רֶע ליִו יז ןוא ,אָי רָע טְלייֵה הֶּתִּכ עֶנייֵמ יַביִמְתַמ ,םיִדְׂשַּכ ןּופ תּוכְלַמ

 ףיוא םֶהיֵא ְךאָד טעֶו הת עֶטייווְצ יִד ,ןעֶלייֵה
 טְמעֶג רֶע ראָנ תואּופְר יִד ראפ ןעֶלְהאָצעֶּג טינ גּוא ליע] ,ןיִכאָרְּבּוצ יז טאָה טייַל עֶמּורְּפ
 תֹואָצֹוה עֶגייֵנ טיִמ יי ןעֶלייֵה ּוצ רעֶטְנּוא ךִ] =ְךעֶד '] םאָה תורצ יִד ןּופ ְךאָי םעָר
 הֵּתִּכ עֶטיִרְר יד ןעֶלייֵה טיִנ ּוטְסְליוִו םאוָו ראפ עֶטְפֹוהעֶג יד הָמיִרֲע תֹודֹוסִי ,טְרעֶגְנעֶל

 , טְכאַמעֶג טְסיוִו יז טאה שדקמה תיֵּב סאָד ןיא סאָד ןעֶטְסעֶּפ דָנּורְג
 ְךאַמ טאָג וד הֶפצפ הג ,ןעֶּביֹוהעֶג ףיוא יז טאַה פאק רֶהיֵא המירה שאו
 לעֶמיִה יט ןיִּב ּוטְסְלאָז עָמּורְפ יד גּוא קַמֵׁש דֵעְו ,טְפאַשְנּולְק ןופ געדייל יז

 טאָה תכורפ ןייֵמ ימי ,ןייַז טְריִצעֶג לאָז הָבּולְמ ןייד ו .ןעֶּביֹוהְרעֶד
 םוטיט 9 10 '(ש" ע רוזחמ)
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 הָמְוִי ,הָדיִפְקִה תאֹזְו ,הָדְּפֶא תּוכְלַמּו ,הָדְפְר תוניצק
 ינב | הצָחְל ;הָכּולְמ הָלְלֲחְו הָדְרָח רז דובע .הָדְרַמּו
 םֵכַּב הֶרָהָי ֶלֶמ | קֹודְּב יל יִמ , ְךֶלֶמ ןיעל הצפו , .ךלמ
 לָּכ לַע םֶר ןוח :ללמ יִסְפִאו יִנָא ,ךֶלֶמ ןיא יִתָלּוז ,ךֶלֶמ
 .רכו ריעת הכל ביִׁשָת ךלּ לפס הָנָליִעְנּת .ךֶלָמ

 תבשב לחשב

 ןיִזָאי םָּכְתקַאַנ .רפות אל  תיִרְבּו םֶכיֵׁשֲעַמ ורֵּפַׁש
 ,שודק ,רָּפ רושמ רול בֵמיִתְו .רַפָש םיקחש

 םיִרָצ תושיטנ .לֵׁשְמַהְו הלע ךאְרוקמ יִמְבש
 הָבולְמַה ייל הָתְיָהְו .לשנל ויּתהְּ
 :שודק .לשומו

 דיִמָת ּונְראָפְנְּו ,ושדק רַהְל תולפ קחרממ ונָתּובָש
 .ושךק רַבְד תֶא רַכְז יִּכ .ּוׁשְדְקִמ ריִבְדִּב
 :שודק

 ריִמָת ּורְמאֹי .ץֶרָא ינכושו לֵבֵת יִבָשוי לָּב
 לַע מל יי הָיָהְו .ץיֶרָאַּב תושעל יי ליִדְנַה
 :שודק .ץֶרָאָה לב

 א א

 | מ"ע שוריפ שפנל קותמ
 טְלעֶצעֶג ןיימ גוא .ןעֶכאָמְׁשּוצ םֹומיִמ = יד ןעֶד טָרַ סאוָו ,תואצוה עֶנייַד שיִמ ףיוא
 הֶדְפֶא תּובְלַמּו ו ו : 765 ןעקע באָו וג 1 טְסיִּב גד ,דְנּוועֶג ןעֶנעֶו ייֵו ןעְנאָו ייֵז סאו
 גּוא י ,טֶס וָנְרעֶג ֶפ רֶע טאָה יז וא ְךאָד גד טְסייוֵו רעֶטְקאָד א רעֶּבֶא ְךאָד

 ,טְרֹונעֶג יִז טאָה ְךיֵרְניִניק רֶהיֵא רעֶד ,קְנאַבְק ךעֶלְּבְועֶמְׁש ראָג תָמָאְּב ןעֶנעֶג = =
 .רעֶדְניִק עֶנייֵד ןעֶגְיוְִצעֶּב טאָה יז הצל היא , םיִנְראַג טְנעֶז רֶהיֵא ייֵז טְרעֶפְטְנֶע רעֶטְקאָד

 רעוֶו יל יפ ,טְנאָזעֶג טאָה נוא טאָג ראפ ליומ רֶהיֵא טְנעֶפֶעֶג טאָה גוא הצו

 ןיִא הָוֲאַנ רֶהיֵא ןעֶניוִועֶג טאָה יז הנה .לעֶמיִה ןיִא ְךֶלֶמַא ריִמ רעֶּביִא זיִא
 אָנ ּוד לע םֶר ,לּוטְׁש םיִמאָנ ןעֶפּורעֶג ןָא טְרעוֶו רֶע סאוָו ׂשֶדְקֶמַה תיֵּב

 םוא ראפ םיִרָשּב יד ּוטְמאָה םיִכֲאְלַמ עֶלַא רעֶּביִא ףיוה טְסיִּב ּוד סאָד

 טְרעקעֶג רעֶדיוִו ריד וצ הָבּולְמ יד טְסאָה נוא די ,ןעֶגיִניִק ּוצ ןּופ טְגיִדְריו
 :שְרְקִמַה תיֵּב 'םעֶר טְכעֶרעֶגְפיֹוא נוא םִיַלָׁשּורְי ןיא

 םא | 10 10 (ט"ע רוזחמ)
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 . רַמָא רֶׁשֲאַּכ הרש תֶא לק 0 ןֵכָבּו

 ססס 9

 | עיתנ קֶרָצְּב רֶׁשֲא םַא לֶכָתְבהֶׁשְֲתִנ ומְּב הָנַ
 הָבְבָד ,הָנָּׁשַה ׁשאֹרְּבּהְרִקְּפ ּהָחֹוג ,הָנָׁשְר

 ,הָנְרֶע תולָבְּב הָמּונֲע ננה ,הָנֹודְנ 5 םויה

 תאז ,הָנּונֲע תויה לֵבְל קֶרָצְּב םתחּתו

 ,הָרָקֶׁש חַצ יִנָּפ תולח הרס שוחה הרשבתהב
 תבשב לחשכ
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 ותשדק םֹוּפְׁשִל  םיִָׁשיִמ "רע ימשמ רחבה ז בֹויְּב ן
 זץֶרָאָה לֵגֵּת ְךֶלֶמ יי להק ;ץייֵרֲעַהְל

 ,ליִכָי יִמ חכ רֶּפַסְל ֹוזּוזֶע , ליִכָהִמ םֶלֹוע הָלְרִנ ֹותְוֲאַג ןזח
 ;ליִּבְׂשַמ ּורְמַו םיִחֹלֲא ץֶרָאָה לָּכ לע ךֶלֶמ לח?

 ףוכַּכ ֹולָכיֵהְכּו ,ולֹולִה שוק יאר ץֶרענו ֹולְבָה תדע םיִרֲאָּפְמ ֹומְׁש
 : שודק , ולו רמוא

 :ויתורובנ ּולְדָנ יִּכ ּועְרָי ,ויִתֹויְרַּב לָּכ ומישי ַעיִד ןוח
 : ֹיָתֹואְלִפָנְל הָׂשֲע רבה להק

[+ 

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 ףיִא ,תֹואּופָר עֶגייַמ עֶנעֶלאש ףיא סאָד טְנייֵמ יִז סאה הרש רעָמּומ רעֶזְנּוא רָׁשֲא םא

 סא וו ריי טשעט יו יא יא
 ןופ ןעֶמּוקעֶג ויִא קְנעֶרְק רֶעייֵו סאָד ןעֶמיונ םאָה יז סאוָו טיִמ רעֶד ים ,ןעֶראוַועֶג
 עֶרֶעייֵו ןופ גְנּורְהיִפְפיֹוא עֶמְבעֶלְׁש עֶרֶעייֵז ןייק טעוֶו יז סאד ןעוֶועֶג שָאימ יז

 ןיוש טאה יז טעֶפעֶג ןעֶראוָו ןעֶטְצעֶל םוצ יִז זיא ָבְָב .ןעֶּבאָה רעֶדְניִק
 יז טאה רֶהאָי גיִצְנייַג ּוצ ףאָנ רעֶד נוא םיִׂשָנ רֶדֵמ רֶהיֵא טאַהעֶג םיִנ
 םוא טְכאַדע ה יִז טאָה רֶע הנ .רעֶהיִצְסיוא ר רֶהיֶא + הָחֹוג , דְנּוקַא ןעֶניוִועֶג !

 | 'ףךור ןעֶראוָועֶג ְּתָמְתַחעג הָנָׁשַה שאר םּוא זיא יִז םֶּתְחִחִ "הנה שאר
 . רעֶדְניִק ןופ ןעֶדְנּוּבְרעֶפ ןייַז טיִנ לאָז וז 7 ,טייֵקעֶּטְנעֶרעֶג םיִטאָג
 ןעֶּבאָה רעְדניק טעוֶו יז זַא ןעוֶועֶג רֵשַבְמ רֶהיִא טאָה ןעֶמ זַא הֶרׂשּבְהְּ "תאו

 טָאה 11 10 (ט"ע רוותמ)
 לא
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 תאז עמוש לכ קחצי .הְרְקפִנ דָיִמ הָאְרִק םֶרֶמ
 לכ הל .החמצ תַע אלל הָדּומְלַנ יִּכ ,הָחֵמָׂש
 טקשה הֶאְצִמ :הָחמְׂש םיִנָּבַה םִא ועמש
 ושש ,ּהָתְוָנְּב רָשְנְּכ השרחתנ ,ּהָתולב ירחא
 וצפ ,אָרְקִנ הרובע ישישו יִזְלֶע ,ּהָתולל תורש

 תבשב לחשכ

 ַעַׁשְל רּובֲע לֵאיֵלֲחַנ ,ֹותָנִּפ ןֶבֲא הרי ביִצְה ןּוח
 ; ֹותיִרְּב םָלֹועְל רֵכָז "להק ;ֹותָמִיֲאַּב

 רֹוּכְזִל הָנָׁשְו הנש לכּב .יַנֹויָנֲה תד קֹוחַּב םֵׁשָרְו ןזח
 "יו לֵכיֵהְּב ןורָכְזְל להק ; ֵנֹורְכִז

 בֵׁשְקיַ .ןורָּתִיְו רָשְבהְּב יָאר םיִרָּבְדִנ . ןורָצְכִל ןובושי רוע ויתוצמ ירמוש
 שודק . ןֹורֵּכִז רָפֵסְּב בֵתַּכִי עָמְשיו 5

 ותרּומת לר ,ויָניֵעְּב זָא רַׁשְכּהְּכ ׁשֶדֹוק חַבָז ןח
 :ויְנְרקְּב ךְבֶסּב וַחֲאְנ רַחַא לי? :וינפל ביִרָקַהְל ליַא |"

 הֶרָקִי םא הֶז םוי .ׁשֶדֹוח הֶזַּב עוקתל ויָמיִנֲח םַּכָח *
 : שָדוק אָרְקִמ הָעּורְּת ןֹורְכִו להק ; שדוק תֶּבַׁשְּב

 ם"ע שוריפ שפנל קותמ

 ראפ ןוהמ ּוצ הָלְפּת טְלייֵאעֶג יִז טאָה ,ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה ייֵו סאו גראוַוְנעֶסֶע עֶכיֶלְדעֶׁש

 .ןַא ִפ ,רעֶטיֹול זיִא רֶע סאוָו טאָג יע ןופ .תואוה יה עני שנה יו לְהאֹווְּביֹוא הֶּתְּכ עֶמייֵוְצ יד םעֶד רעֶכיִא
 טְכאַדעֶג דלאַּב יִז זיִא ןעֶפּורעֶג טאָה יז ךיא וא ןעֶגְלאָפ ְךיִמ ךאָד ייֵנ ןעֶלעוֶו ןעֶגעוֶו
 זיִא םָע עֶׁשטאָח תֶע אֹלְל .ןעֶראוָו עֶג ןיִלעוֶו ןעֶסֶע ּוצ טיִנ גיוט סאד ןעֶגאָו ייֵו לעוֶו

 רהיא ןעֶגיוועֶג טֶראָפ יז טאָה ןעֶניוִועֶג לאָז יז טייצ יִד ןעֶועוֶועֶג טיָנ ןיוש

 טְלעֶמאַזעֶג ןייֵא היא ןצ יז ןעֶּבאָה רעב לֶהיֵפ ּועַמָׁש לב הָל ,קָחָצָי נו

 . טאָה יִז יו ןעֶגיוא עֶרֶעייֵז טיִמ ןְהעֶזעֶג עבה ייֵז זיִּב ןעֶנוועֶג דְנּוק םאָד
 | עֶר יד טיִמ רעמּומ יד 2 ױװַא םיִנָּנַה םִא .רעֶרְניִק ערי נייעגְנָ

 ןֶעּבָאה 2 0 ("ע רוזחפ) |
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 :הָרְקְי כ דועְו ןהיִרש ּוקְמִצ ,הָרְִע נר הי
 םיִּעָשַ קל הֶאָפּור ,הָרָקָעּוה רֶשֶא חור תשק
 אֹלְו תורָאּפ הָחְלִׁש ,הָרָקַּבִתִנִּכ

 ש וכ םיִרָצְנַּב פת ןוח כ ּולְלּוח רֶׁשֲא
 םָתְרִעְ קיִדְצַּת ,םוי הֶזְּב ּודְקָּפִהְׁש תֹורְקֲע

 0 א םויא םש לַח יִמ |

 תבשב לחשב

 לֶכְּב ַעֹוקְתִל ווצ .םֶכָאֹובְי לֹוחְּב םִא ועְבִמ ו"
 ;םֶכָל הְָהִי הָעּורְּת םוי ייל ; םֶכְלּובְנ

 יול בטָתְו . רפש םיִקָחְש ןינאי םָכְתְקֲאַנ . רפּות אל תיִרְבּ םֶכיֵׁשֲעַמ ּורָּפַש

 : שודק .רָּפ רושמ

 עישוהל דעור]ז ףושה ,םיִמּוא לָּכ יִפְּב יִעְׁשִי רוצ םורי זח
 + םיִמָלֹוע לַב תּוכְלַמ ףתּוכְלַמ להק | םיִמְמֹוקְתַמַמ

 תֹובָברְו תֹולֲהְק . רַעְוהְל ְךֶנֶכִׁש לכ ןיִעָל ףמולָנְהְב זיי

 ; רֶעָו םֶלועְל ְךֹולְמִי יי להק רַעַחְל ומיִפְּב
 7% שא, ער, ארט "ל"א

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ
 רו טעֶװ תֹואּופָר עֶנייֵמ ןוא ,ןיִסָט שנ ינ | ָךֶניז הנ יט , טְנאָזעֶג רֶהיֵא וצ ןעֶּבאָה

 יד רעֶּבָא .ףאלש ןינעו יג וַא שמא 4  ְךאָנ נוא ,הָרָקֲע רד טאָג ּביול נוא |
 תֹואּופְר ןיִּבעֶג ייֵנ לעֶוו ךיִא ּוליִפֲא הֵּתֹּכ עֶטיִרְד | קֶלֶּצ .ןְהעֶשעֶג רֶהיֵא וצ זיא סנא
 ןיִלעוֶו ייֵנ ןעֶנְלאַפ טיג ְךיִמ רעֶּבָא 2 ןיִלעוֶו רעֶּבייוַו עֶרעֶדְנַא ןגפ טְסּורְּב יד ןָהיֵדְׁש

 בּוׁשָח ְךאָנ הָרָׂש זיא םעֶד טיִמ ישו ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפְמּורְׁשעֶגְנייֵא ןעֶנעֶז
 טםאָה יִז חֹואּפ הָחָלְׁש ,טְנייֵזעֶג רעְדניק עֶרֶעייֵז טאָה ינ םאָד ןעֶדאַועֶג
 טאָה יִז ןעֶמ טְנייֵמ סאָד .טשלאפעב טיִנ טאָה וא ןעֶגייווְצ טְקיִׁשעֶג
 יד ןיִא ןעֶרעֶק יז טְסְלאָז טאָנ ּוד טיר ןפ ,רעֶדְניִק עֶמּורְפ עֶמּוג טאַהעֶג
 הָנָׁשַה שאר ןיִא טְנייֵה 'ןעֶנעֶו ייֵז סאוָו תובָא יִד ןעֶנעֶז סאָד ,ןעֶגייוַוְצ
 טְכאַדעֶג ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו תורקע ייֵרְד נא תור של .ןעֶראוָועֶג ןעֶפאׂשעֶב

 רֶעייֵז ןופ ספוהצז קידופ ,הָנַח לֵחָר הָרָׂש זיִא סאָד ,גאָּט םעֶד ןיִא ןעֶראָועֶג
 ּוצ ןעֶפאָה ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי יד ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג טאָג ּוטְסְלאָז ןעֶגעֶוֶו תּוכו

 ;םאָג רעֶכיִלְקעֶרְש וד פיש ,ריִד
 148 0 (ט"ע .רווחמ)
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 :שודק ,םֹויַה בוטל דוקפ ןֵּכ ָהיֵאָצֲאָצ !

 לֵאָה .הָעּורְת יעְדויל ,הָעָרִמ .טלממ למ
 :שוק =

 .ןֶרְְּב ויק ףל יעקותל .ןֶרְק זחא רוכז למ
 :ׁשֹורֵקְו אָרֹונ

 תבשב לחשכ

 לֶכְו היָנְכֹוׁש לָכְו דָלֶח ,םיוגה זֹועְו דובָּכ הָתֲאָי ְךֶל ןוח
 ; םיוגה ְךֶלֶמ ףאְריי אל יִמ להק :םייאָה

 9 הָתְיָהְו .לֵׁשֵנְל ְךֶוֵּתַהְּב םיִרָצ תֹוׁשיִטָנ ..לֵׂשְמַהְו הֵלֲע ךֲאָרֹוקְמ יִטְבָׂש
 : שודק . לָשומּו הָכּולְמַה

 םָנָחְו ץבק ְךִיּורְז . םֶרָיִחְכִהְו רבש םיִרֵצ תוטומ ןזח
 : םֶרָק ָתיִנָק ףֶתָדֵע רֹוכְז להק ;םֶדְפּת

 הלנ ומיִנֵּפ 5ַע םָהיֵמְק . םיִלפִכְּב ומחּוני םימע יֵביִדְנ ןוח

 ;םִיָלָׁשּורְי 'םוי תֶא םֹודֶא יִנְבִל יי רוכז להק ;םילוש

 אל לוסרק ריקי ןֶבּו .דועצל רשי ונֵתָליִסְמ לֹולָס ןח
 : דוע ּונְרְּכְוָא רֹוכָז ָּתְמַנְּכ להק ;רֹועְמִי

 יִּכ .וׁשָדְקִמ ריִבְרִּב דיִמָּת נְרֲאְפנּו .ּוׁשְדָק רַהְל תֹולֲע קָחְרֶמִמ ונָתּובש
 ;שודק . ושדה רַבָד תֶא רַכֶ

 תֶרֶׁש יִָכּו ביִׁשָי חָּבְזִמ ,םֶלּואְו לֵכיֵה ׁשֹוׂשָמ תָיִרְק ןוח
 + רֶעָו םָלֹועְל ְךּולְמִי ו להק ;םֶלֹוּכ

 ט"ע שוריפ שפנל קותמ
 םיִטְכעֶלְׁש ןופ ליִצָמ זיִא רֶע טלממ ְךֶלֶמ שט ןעֶגאָמ םעֶד ץֶּבְואַדְרעֶפ ְךו רעֶטייז
 ךיִא םאוָו גּונעֶג טיִנ זיא ,גְראוַוְנעֶסֶע עֶטְנעֶלְׁש

 ןעֶז ןאָלְּב ּוצ עמ ָסייוַו אָד יד ּוצ .טעֶו תֹואָצֹוח ןעֶגייֵל ייֵז ףיוא טְסנּוזְמּוא לעוצ

 ןייַז סייַפִמ ןעֶלאָז יז שי ודק לֶאָה .רָפוש עֶגייַמ םאָד ריִמ ףיֹוא ןעֶדייֵר םיֹוא ְךאָנ ןעֶמ-

 :נאַמ ןעְביִלייַה םעָד יז ןעֶגעֶג םעֶד רעֶּביִא ,טיִנ ןעֶגיֹוט תֹואּופְר

 זיִא רֶע םאוָו קָחְצַי ןופ רעֶדיוִו םעֶד ןופ ןעֶראָה םעֶד קְנעֶרעֶג יז ְךֶלֶמ

 ביִרְקַמ םֶהיֵא םאָה ןעֶמ סאוָו ןעֶראָדַא ןיִא ןעֶזעוֶועֶג טְלעֶקיוִוְרעֶפ

 סאוָו יִד ּוצ ןעֶקְנעֶרעֶג ּוְמְלאָו תּוכְז ןייז יליד ,קָחְצִי טאַטְׁשְנַא ןעֶזעוֶועֶג

 { םאָנ רעֶניִלייֵה גּוא רעֶגיִטְכְראָפ שו אנג .רפוש א טיִמ טנייַה ןעֶזאָלְּכ

 ךיפאא 16 0 (₪"ע = רוגתמ)
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 חכ ירו ,םֹויַּב הֶׁשּודְק שּולָשְּב ,םֹויָא רֶזָנ דיִפָאַא
 ,הָלְמָה הָנָה ינוח ,הָליִגְד תיִבּב ּוהּורֲהַד ,הָלְדִ

 רָמָז ּוהּוׁשְדַח ,תֹויְכְז דַעְל רֵכֹוז הֶלִמּו ללהּב והּוקְּתַ
 שבוכ :ַחֵרָי שּודָחְּב ּוהּורֲחַי .חרוט סִמוע בוט ,תויח
 אָרֹומ ליִחְּב יִתְרָׁשְמ ,םיִׂשָהָל ףא לֵבְל ,םיִסָעְּב ל
 ריִבָעַמְל ּונָע הֶרֶעָס ביִבָס יִפְרׂש :אָרונ ּולְלַה םֶחְכִנ

 תבשב לחשב |

 ףֶכ ואָחְמִי תורָעי .ומשל נרי ץֶרֶאְו םימש זיי
 .* ;ֹומַע תֶא יי דקפ יִּכ לחק : ומיענה5 |

 חַבָׁש ונתי תולה ,רַפְצ יבכוכו םילארא ףקלות ןזח
 + רפוש עקתּב והּוללהח להק 4 : רפשהל

 .הָיָהְו .ץֶרָאָּב תושעל יי ליִדְנַה דיִמָת ּורמאֹי .ץֶרָא יֵנְכֹושְו לבת יֵבְשוי ַּכ
 :שודק .ץֶראח לַּכ לַע ְךֶלֶמְל יי יי

 ,םיִרָׁשיֵמְּב םיִמּואְלּו ,קֶדָצְּב לֵבֵת םופשי קח
 ;שור לֵאָה

 הָתְוַא ׁשְּפַנְו ,ּונְביִׁשִי יִמּו דֶחֶאְּב אּוהְו קיח
 :שודקו ארונ ,שַעיו

 שפנל קותמ ט"ע שוריפ

 ה רעמאַק רעוא פלי .לָע וגובר רע יא | 0 51/5 נא עו ףיא רול ריִפאַא
 שנ ןעֶּבאָה ריִמ יי ךיז ןּופ ןעֶביִרְְרעֶפ א רעֶד ,טאָנ ןעֶגיִסְבְראָכ םּוצ

 ןגא ןְהעֶו טיִנ רָע ה ליונ רֶסּומ ןייַז טְרעֶהיִג ייֵרְד גאמ עלא ןעֶגאָז רימ סאוָו םימ
 רַעָּבִא טְסייוֵו רֶע ,םיִׂשֲעַמ עָטְבעֶלְׁש עֶרעֶובּוא ןעֶּביול ייֵז ּוהּורֲהַד .שודק לְהאָמ

 .ןייז וצ לֵלַּפְתִמ ןייא עֶלֵא ְךיִז ןעֶלְמאַו ןעֶמְראָד סאוָו להוש ןיִא םֶהיֵא
 טאָנ ןעֶקְראַטְׁש יי והּוקנ ,לֹוק ףיוהא טיִמ ןעֶדייֵר םאוָו םיִכָאְּלַמ ייד רנוה

 רֶע םאָד ,אָשַמ יִד טְנאָרְט טאָנ פפש גט ,רעֶמְרעוֶו עמו גוא ביול טיִמ
 ןייז טגיִצְנייַא .םּורד ,ןעֶנעוֶוְרעֶּביִא ןעֶלאָז תֹוָצַמ יִד ,לֶהאָׁש יִד ףיוא טְּבייֵה
 ,הָנָׁשַה שאר זיִא סאָד ׁשֶרֹוח םעֶד ןּופ גְנּואייֵגְרעֶד ןיִא םְ שדי .ןעֶמאָנ
 ,ןעֶראַצ ןייק ןוהמ טיִנ זנּוא ףיוא לאָז רֶע ,ןעֶראַצ עֶלַא ןייֵא טְלאַה טאָג שביפ
 םעֶד ייֵז ןעֶּביױל ׁשעֶנְרעֶטיִצ גוא טְכְראָּפ טיִמ ןעֶניִר םאוָו םיִכָאְלַמ ייד יפרו

 ןֶעניטכרָאּפ 18 0 (מ"ע = רוזחמ)



 הנשח שאר לש א םויל תירחש 16

 תולהק ,הָפֹוצ לֹּכַה ּולְצֶלִצ ,הָּפ ּוחְצִפ םיִאיֵלְּפ ,הָרָבָע
 לוס עמש ,םיִׁשֲעֹור תֹובְבָר ֹוהּומְמּור ,םיִׁשֹודְק םע
 רהב תורפוש שלש ןוח :רפות הָמְׁשַאְו ןיִזֲאַּת ,רפוש

 . רכו רוכז ךלמ :שֶרוקּב הֶׁשְדְק ׁשֶלׁשֲאַו .ׁשֶדוקַה
 תבשב לחשכ

 ותְוֲאַנ .קַרְּבִהְל שעמ רַחְבִנַה םֹויַּב ,קֶדָצ יִלֲעֹופְל ןֵּתֶא
 ןֹודֲא אוה ,הָלֹודְנַה יִפְל ותונע ְךֶרֶד ,הָלְדָנ דֹואְמ

 ,םֹותְּב ףלוה רוז :םֶלשינ ויָלֵא השקה יִמּו ,םָלֹועָה
 הפי ,אָּׂשִנְו םֹורָמ רֹוהְט ,םֹותָי ןיִד הֶׂשֹועְו ןנוח
 ;סָאמנווָניִעְּב הֶזבְנְל ,םָאְמִי אל ריִבַּכ ,הָׂשָע לֹּכַח ותָעְּב
 ףעֹוס :תובקל שָאְו ודְנָנ חנונ ,תֹובָרָע בכור רָאֹופְמ
 םֶדֶא לַעֹוּפ :תונְמְלַאְו םימותי רּובָע ,תונונש תֹובְרֲחַּב
 םֶר .םיִמָחַרְּב לכה הָנֹוק :םלֶא םיִׂשָמּו הָּפ רֶצ ,םָלׂשְי
 לעופ םיִמָּת ,הָניִנֲחַּב ויָרוצִי טפוש :םיִמָר ליִּפְׁשַמּ
 והָמְתַֹו ּולָהְבִי ֹורֲחַּפִמ ּוהוּתַּכ ץֶרֶא יִטְפֹוׁש :הָנּומָא לֵא
 :ומֲעַז יֵנְּפִמ םָמְרַקְמ הָלֵחְתּו .ומע טפשמ הָׂשֹוע

 ש פל קותמ
 ילבש ריס ןיעוֶו.רֶאָו םעֶד ראָד סאָד
 סאָד טיִנ טְראָפ רעֶּבָא ךאָד ליוו רֶע ,קְנאַרָמ

 ןי ְָלעוֶו עֶדי יב ןופ ןעֶּבְראַטְשְּפֶא הָליִלְח ךעֶלאנ ריִמ
 תמה תֹוְּב ץופחא ץִפָהה טו יֵמְׁש סֶע יו יֹווִא

 רעֶטְׁשְרעֶּגי יא רעֶד ,הָיָחְו ויָכָרְדִמ יבּושְב םִא יִּכ

 רֶע טאָה , ןּוהְמ הָבּוׁשְּת לאו ןעֶמ םאָד ליוו

 יד ןיִא םאָט עט 'עֶגיִלייֵה יד ןעֶּבעֶגיִג ןגּוא

 ט"ע שוריפ
 -ְךעֶדְנּואוו יִר פיצי? .טאָנ ןעֶגיִטְכְראָפ
 ,ליומ רֶעייֵז ןעֶנעֶפֶע םיִכֲאְלַמ עֶכיִל
 טְהעֶז רֶע םאוָו טאָג ןעֶּביול ייֵז
 גולמי עֶניִלייֵה יד תֹולָהָק ,גְנּודְלַא
 םֶהיִא םורַא סאוָו טאָג ןעֶּבייֵהְרעֶד
 , םיִכָּאְלַמ טְנעֶזיו להיפ ןעֶמְרּוטְׁש

 דני 'יד גּוא ןעֶמעֶנְרעֶּפ ּוטְתְלאָז רָפֹוש םיָנּוּפ גְנּורעֶה טאָר רפוש לוק עפָע
 רפוש ןעֶזאָלְּב לְהאָמ ייֵרְד טסְלאָז יד תֹוָפש שלה .ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשרעֶּפ לאָז
 עוֶו ןעֶמּוק טעוֶו חיִׁשָמ זַאו ,ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןּופ גְראַּבי ןעֶניִלייֵה םעֶד ףיוא
 לֶאְרְשי יִד גְנּולְמאַז ןייַא ףיוא לֶהאָמ ןייֵא ,ןע עֶואָלְּב רָפוש לֶהאָמ ייֵרְ טאָג
 םאָד ,םיִעָשְר יִד ןעֶקעֶרְשְרעֶד רצ .לְהאָמ עֶרעֶדנַא סאד ,לֵאָרְׂשי ץֶרֶא יא
 שנשא . [םיִתָמַה תייָחַּת ןופ םייצ רעד ןיא ןעֶזאָלְּב רֶע טעו להאַמ עֶטיִרְד
  ןֵמָא ,ׁשֶרֶקִמַה תיֵּב ןיִא ןעֶגאָז תושגדק יירד ךיִא לעוֶו לאָמְטְסְנעֶד הָעּוַה
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 ןוראה ;דֶעְו םֶלֹועְל ךולמָי יי ךלמ יי ְּךֶלֶמ יי ןיחתופ

 :לוקב ּוריִדֲאַי הָמיַא ירידא
 :לּוקָב ּוכְרָבָי קֶרְב יִפּורְּב
 :לוסב ּוריִּבְנְי ּהַבֹוג יִרֹוּב ג

 םלועל דולמי יי ֶלֶמ יי ךֶלֶמ יי
 ;לֹוקְב ּובְבֹודְי םיִקָלֹוד יֵרָהֹוד
 :5וכב ולְלַהָי הָלּומֲה ינומה
 :לֹוקָב ּודֲעַוָי תֹויַחְו םיִליֲחַו

 :דָעְו םלועְל ךולמנ יי ךלמ יי דֶלֶמ
 :לוקב ּורְמִזְי תֹוריִמְז יֵרְכֹוז

 תבשב לחשכ

 האור ;ֹולֲעַּפ וטפשמ רֶׁשֲאַּב , ּוליִחְי םֵקּודְקִדְּב םיִביִדְנ

 ,תודלונ ל הפוצ ; תומורמ יִהְבְגְב ב בו שוו ,תֹומּולֲעַּת ל

 יִרְמַח ,שארמ תורודה ארוק : תֹודיִתֲעה לַּכ שפוח

 הֵעּובְׁש םייק ,םינושאר תיִרְּב רֵכֹוז :שורדל רּותָל בל
 , ךלמ יי 'וכו לבת טופשי ; םיִנֹורֲחַאָל

 ;ְךֶלֶמ יי
 ;ְךֶלֶמ י :
 למי :

 :ךֶלֶמ יי
 ;ךלֶמ + וו

 ;ָךולמי יי ֹיי

 :ךֶקָמ

 יו" אפיר"

 ט"ע שוריפ
 קְראַטְש ןעֶנעֶז סאוָו יִד לפי יָריִרַא

 ןעֶקְראַטְׁש טְכָראַפ םיִמאָג ןיא
 טאג ןעֶגאָז נוא לוק רֶהיֵא מיִמ טאָג ייֵז
 םאוָו םיִכָאְלַמ יד יאר .ְךֵלָמֵא דוא
 ץיִלב ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז

 שפנל קותמ
 לאו הֶבּוׁשְּת יִד הָלֹננְמ עֶשְסעֶרְג יד ויִא געט
 רעָּבָא 41 טְניִפעֶג סע ,ןיִרעוֶו ןעֶמּונעֶג ןא
 עֶביִלְרֶע הָּתָּכ ןייֵא תֹוּתִּכ ייִבָד ונּוא ןעֶשיוְצ
 גאָטייוַו עֶרעייִז ןגא םּוג ְךעֶּבעֶג ןעֶריִפְׁש יו ןעֶדוי
 ,ןעֶבְראָרְרעֶּפ יא ןעֶמ שייונ יונ םּוג ןעֶסייוֵו ייֵו
 ןופ קְנאַרעֶג ןעֶצְנאַג םעֶד קעוֶוַא ןעֶפְראוַנ יינ
 ןעֶטְכעֶלְׁש םעֶּלַא ןופ ּפִא ךיו ןעֶטיִה יינ רֶמֹוח

 נא לוק רֶהיֵא טיִמ טאָג ייֵז ןעֶּביול
 פאר הָריִׁש ןעֶנאָז ּוצ ןעֶגְניִרְּפְש אָר יד יו .טְניִניִקעֶג טאָה טאָנ ןעֶגאָז
 טיִמ טאָג וצ ביול ןעֶרייֵו יז וכבד ,םיִכָאְלַמ עֶניִרעֶנעֶרְּב יד ןעֶנעֶז
 חויח יד נוא לִיַח ס'ַטאָנ ןעֶנעֶז םאוָו םיִכָאְלַמ יד םיִלָנחנ ,לוק קְראַטְשַא
 ,לוק קְראַטְׁשַא טיִמ טאָג ןעֶביול ּוצ ןייֵא ְךיִז ןעֶלְמאַז "1 שוקה
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 ;לוקב ונסחי תודיח ימכח

 ליב וסְּכַטִי םיִחּופְמ יִרְסְפַט
 ; רֶעְו ם םלוע 5 ? ךֹולְמִי יי יו ךֶלֶמ יי יו ְךֶלֶמ יי יי

 :לֹוקְב ּוריִׁשַָי הֶרָקָ שרוי
 ;ָדֶלֶמ ַײ :לוקב ּוריִּתְכַי חב יִריִּבּב
 :לוקְב ובָבְלִי תובהל ישוב ל

 ; דָעְו םֶלֹועְל דולמי יי ּךֶלֶמ יי ּךֶלֶמ יי

 ;לֹוקְב ּולְלַמי לֶלֶמ יִמיִעְנִמ
 :פוסב וחְצני

 :לוכב ולסלפיםיבבוסםיפךש
 ּהַנֹונ יִצצֹ נ

 :ךלמ יי
 :ךֶלֶמ יי וי

 ;ְךֹולָמַי יו וי

 ; רֶעָו םליעל ךֹולְמִי יי ךֶלָמ יי יי ְךֶלֶמ יי

 ;לֹוכְב נֲעַי זע יֵכְרֹוע
 :5וכב וחצְפִי ךיִאְלַּפ יִדּוח ְּפ

 :ךֶלֶמ יי
 ךֶלֶמ יי

 שפנל קותמ

 ּוצ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו תֹוָצִמ ןּוהְמ ּוצ ןְהעֶז ןוא
 םֶלֹוע לש וגובר רעֶד ןוא ,הָמָׁשְנ רֶעייֵז ןעלייה

 דְלאַּב ןעֶרעֶוֶו ייֵז םיִיַחָל רתְלְִל ן ןיִָּתחֶנֶּ יִֶּתְכִנ
 יִד ןיִּבעֶל םּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶג ! הגשה שאו םּוא
 ,יֹוַא טיִנ ןיוש ךיִז ןֶעְהיִמעֶּג ייֵז הֶּתִּב עֶטייוֵוְצ

 ,ףאַלְׁש ןיִנעֶג ייֵנ סאָד ייֵנ ןעֶמייֵט רעָּבִא ְךאָד
 קעוֶוַא ןעֶבאַנ עֶגעֶּגְראָדְרעֶפ יד ןעֶזּומ יוז סאָד
 געֶּט עֶגיִלייַה יד טְמּוק סֶע וא ןּוא ןעֶפְראוַו
 ,םישעמ עֶטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵז ןופ פא ףיז ייֵנ ןעֶמיִה

 ט"ע שוריפ
 יד ןיִא קָסֹוע ןעֶנעֶז אד יד תודימ ימבמ

 ןעקראטש ייֵז הָרוּת רעֶד ןופ תודוס
 :רעָה יִר יד .ליק קְראַטְׁשַא טיִמ

 ייז טאה טאָנ סאו יבול עֶכיִל

 ןעֶריִצ יז טופ ןייז טיִמ ןעֶפאַׁשעֶּב

 יד הָרי יִׁשְרֹוי .לוק קְראַטְׁשַא טיִמ טאָג
 יד טְּבְרַאעֶג ןעֶּבאה סאו לֵאָרְׂשִי

 ןיניִטְראַפְעֶר ןָעומ ייֵז הָרוּת עֶרֶעייֵמ

 ייֵז ,דייֵר עֶסיִז ןעֶרייֵר ייֵז סאוָו יֵד ילפ יפייפ ,לוק קְראַטְׁשַא טיִמ טאָנ
 ןעֶּמְכייַל גוא ןעֶלְקְניִפ סאוָו םיִכָאְלַמ יִד יי .לוק קְראַטְׁשַא טימ .ןעֶרייֵר
 ייֵז סאוָו יִד וש יִגְרֹוע .לוק | קְראַטְׁשַא טיִמ הָריִׁש עב ןעֶגאָז ייז טְכיִל
 .לוק ןעֶקְראַטְׁשַא טיִס עיר ייֵז הֶרות ןעֶנְרעֶל ּוצ טְכיִרעֶג ןֶא ןעֶנעֶז
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 ;ָךולמָי יי ;לוקְב ּולָצְלַצְי ךנאצ תואבצ
 : דָעָו םָלֹועְל ְךולְמִי ַײ ְךֶלֶמ יי ךֶלֶמ יי

 :ְךֶלֶמ יי ;לֹוקְב ושידקי שרק תוליה כ
 :ךלמ י : ;לֹוקָב ּונְנִרֵי הָבָבְר תֹובְבִר
 למי וי :פוסב וננָשי תֹובֲהְלַׁש יביבש

 : רֶעְו םֶלֹועְל ולא יי ךֶלָמ יי ךֶלֶמ יי |

 ;ךֶלֶמ יי 0 ;לֹוקְב ודימתי תֹולֲהְת יכמות

 :ָךָלִמ יי : :לוכב ּומיִמֲתִי ָךֵתְרַאְפִת יפקות
 :ְךֹולְמִיָי וו ;לוקב ונֵתְי הרועת ימימה

 {דֶעְו םָלֹועְל ּךֹולְמִי יי ףֶֶמ יי ּךֶלֶמ יי

 ."ןיד ףרוע לאל הָלָפּת רעֶד ראפ הנחת 8

 עניילק 5היִפיוו , ןעֶרְהאָי עֶגיִלְהאָמַא { ןיִא רעֶמאָּפ רעֶּביִל .םֶלַש לש ּווְוּבְב
 יד ןיא ןעֶמ טאָה רעֶדְניִזיֹומ ּוצ ,רעֶדְנּוק { ראה רעֶד טְסיִּב יך סאוָו ,לעֶמיִה :

 ןעֶפְראוָועֶג = ןיירא ןעֶרְהאָי עגילהאמא | קְנעֶריִג יגל רֹוְו ,טלעוו רעֶצְנאַג רעֶר ןופ
 ןיִא דָנּוא ,רעֶּכיִרְג ןיִא ,טייֵהְרעֶגיִדעֶּבעֶל . תֹובָא עֶרעֶזְנּוא ןופ תּוכְז םעֶד טְנייַה זְנּוא
 עֶניִלייֵה לְהיִפיוִו נּוא ,ןייַרַא רעֶסאוַו ; סאוָו םיִׁשֹודְק לֶהיִפ יד ןּופ תּוכְז םעֶד גוא
 יד ןעֶּבאָה ,עֶגיִר רָּבּועְמ רַעָּפייונ עֶׁשיִדּוי | ּוצ ,םֵּׁשַה שּודיק ףיֹוא ןעֶמּוקעֶגְמּוא ןעֶנעֶז
 נוא רעֶכאַּב יִר ןעֶטיִנְׁשעֶג ףיוא רעֶּביֹור } ּוצ זיא ּוצ ,ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייד ןעֶגיִלייַה
 ,רעֶכאַּב יד ןופ רעֶדְניִק יד ןעֶמּונעֶג םיֹורַא ; ןעֶראוָועֶג ןּוהְמעֶנ ןֹוׁשָלְו הָמּוא רעֶכְלעֶוֶו
 סאוָו ,תֹוניִׁשְמ תֹותיִמ עֶכְלעֶוַא ףאָנ נּוא ( ןּוהְּסעֶג זיִא םִע יוִו ,תֹורָצ לֶהיִּפ .ײזַא
 ןיִא יונ ,ןעֶּבייַרְׁש רעֶד ּוצ םיִנ ראָנ זיא + יד ןיא ,לֵאָרְׂשִי קֶלאָּפ ןייֵד ּוצ ןעֶראוָועֶג
4 
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 שפנל קותמ .ט"ע שוריפ
 רעֶד ןעֶד הָאּופְוֲא ךיוא יג ןעָעְרְמ אלממ ןצ ןעֶכיִלְנעֶג ו ןעֶנעֶו סאוָו יִדי ףְנאַצ תֹואָנָע
 םוי טְמּוק םִע דָמֶח יי טיח םּוהְט רעֶטְׁשְרעֶּב א קראטשא טימ ןעֶגְנּולְק ייֵז ₪ ףאש יד

 ויִא רֶע סאָד ןּוהְמ הָנּוׁשְּת רעֶייֵו טיִמ הָאּפְרַא = ]'יא עֶגיִלייֵה יִר שלק תֹוליִהָק .לוק
 , רעֶּבָא הָהָּכ עֶטיִרְד "ד ,רֶגּו עֶרָעי להימ .לוק ןייא טימ ןעֶגיִלייֵה יז למ

 דְנּוועֶג ןעֶגעֶז ייֵז סאָד ןייא ראג ךיו ןעֶדייֵר יינ יו : : תֹובֵהלַׁש יי
 2 מרא ,געָט עֶגיִלייַה יד טְמּוק סֶע ןוא 1 םאוָו םיִכֲאְלַמ | ד 14

 יז רֶעייֵפ ;םאלּפ וא ןעֶקְניִפ ןּופ ןעֶנעֶו

 ביל םיִמאָג רעֶטְנּוא ןעֶנעֶל םאוָו יָד תלת יֵכְמֹוּת .לוק ךיוה א שיִמ ןעֶדייֵר
 קפוע ןעֶנעֶז סאוָו יד הופ ימי ,לוק קְראַטְׁשַא טיִמ ריִמָּת ןעָּביול .ייֵז
 {לֹוק | קְראַטְׂש ה טיִמ עֶביול גוא עֶלייצְרעֶר ייֵז הרות רעֶד ןיִא טייֵקצְנאַנ טיט

 ןכבו 8 11 (8"ע רוזחפ)

 . ףיֹוא ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶלעֶטיִמ יד ךןעֶּבאָה | רּופָּפ



 "יד ךרוע לאל, םדוק הנחת 104
 ּפיִטְכעֶלְׁש ןעֶרייר ןעֶרּוי זְנּוא ףיֹוא ְךאָנ לאָז { ,ח"ת תַנְׁש נּוא ו"נהת תַנְׁש ןּופ תֹורָזְנ יִד
 רימ ןעֶטעֶּב םּורָד 'ה אָנֶא ןֵכֶל , ריִד ראפ { םישודק עֶרעֶזְנּוא ןעֶּבאָה סעֶלַא סאָר נּוא
 ףיוא םָחַרְמ ןיֹוש ְךיִד ייז טאָג רעֶּביִל ףיך ( וצ םשה ׁשֵדֹקֶמ ,הֶבֵהִאְּב ןעֶמּונעֶג ןָא
 ּוצ ןָא זְנּוא ּכייֵרְׁש נוא ,ֵאָרְׂשִי זכוא 0 נּוא ְּךיִאָז ,ןעֶמאָנ ןייד ןעֶניִלייֵה ּוצ ,ןייז
 יןֵמָא ,םיָטּוג םעֶלַא טיִמ הביט הָנָׁשַא ; רֶע גְרְּסַקֶמ א ןעֶמּוק טְנייַה ןעק, יוזא יונ
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 :ּוריִתכי לפה ףל ןֵכְבּו ח"ק
 ְךֵרֹוע לאל
 םויָּב תֹובָבְל ןֵחֹובְל
 | תוקּומֲע הָלֹונְל
 םֹויִּב םיִרָׁשיֵמ רֵבֹודְל
 .תֹועָד הָנֹוהְל

 םֹויְּב רֶסָח הֶׂשֹעְו קיִתְוָל
 ֹותיִרְּב רֵכֹוזְל
 םויָּב ויָׂשֲעַמ למוחל
 ויָסֹוח רֶהֵטְל
 םֹויְּב תֹובְׁשֲהַמ עְרויל

 י.י שלש וה ומ רשי רשי ו ו וה וה הוה 5
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 ןעֶגיִאָר םעֶד טיִמ נוא ד? ןֵכְבִּו ּוצ ,םישלמ עֶטְנעֶלְׁש עֶרֶצייֵו קעוֶוַא טיִנ ףיוא |
 ןופ תֹואּופְר יִד ,טיִנ הֶלֹּנעְּפ ןייק ןיוש ןיִא ייֵז
 : ןעֶנייֵרְק ְךיִד עֶלַא ןֶעּוט , ןעֶלייֵה טְׁשיִנ ראָג יז ןעק געט עֶגיִלייֵה יד
 טאָג ןעֶנייֵרְק נּוא ןעֶּב יול עֶלַא וע לֵאָל רעֶלְהעֶפ עֶגייַ טְניִּבעֶר רֶע ןומ רעד טְגאָו סאָד
 טְכעֶרעֶג תּוכְז ןָא טְכּור רֶע סאוָו רע קְנאַרְק ְךיִלְּבְרעֶמְׁש זיא רַע טְסייֵֵו וִע םאָד
 עֶלַא טֶבּורְּפ םאוָו םאָנ ּוצ ןמוב? ,ייֵז ןעֶּביול ךיוא .,ןיֵד ןיִא ןעֶכאַמ ּוצ
 ןעֶכאַז עָפיִמ ףיוא טְקעֶד םאוָו םעֶד ּוצ חלי? ,ןיִד  ןּופ נאָט ןיִא רעֶצְרעֶה
 םעְר ןיִא טייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר טעֶר סאו םעֶד וצ "רבו .ןיִד ןיִא

 .ןיִד ןיִא טְפאַׁשְנעֶסיוִו םיוא ט טְהיֵצ רַע םאוָו םעְד וצי הָנֹוהְל

 ,ןיד ןּופ גאמ
 םעֶד ּוצ קיִתְול

 םאוו םעֶד ּןצ רג? ,ןיִד ןופ גאט ןיִא דָסֶח טּוהמ נוא 'קְראַטְׁש זיִא רֶע סאוָו

 .ְךעֶד סאוָו םעֶד ּוצ לֹמֹוחְל .ןיד ןיִא ןעֶרּוי יד טיִמ דּוְּרעֶּפ ןייז םֶקְנעֶרעֶג

 םאוָו םעֶד ּוצ יֶנ .ןיד ןּופ גאָט ןיִא קְרעוֶו עֶנייֵז רעֶּביִא ְךיִז טְמעֶראַּב
 ןעקְנאַרעֶג עֶלַא טְסייוֵו םאוָו םעֶר 'וצ ניי .ןיִד ןיִא רעֶציִׁשעֶּב עֶנייַ טְנע ןייב

 ןוא 4 11 (ט"ע רוזחמ)
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 ֹוסֲעַּכ ׁשֵבֹוכְל
 םֹויְּב תֹוקָדָצ ׁשֵבֹולְל
 תֹונֹוֲע לַחומ ל
 םויָּב תֹולֵהְת אָרֹונְל
 ויָסּומֲעַל ַחֶלּוסְל
 םֹויְּב ויִארוקל הָנֹועְל
 מר לעופל

 םֹויְּב תֹורָּתְסִנ הָפֹוצְל
 ויָדָבֲע הָנֹוקְל
 םֹויְּב ֹומַע בהר 7
 ויָבֲהֹא רֵמֹוׁשְל
 םויִּב וימימת ךמותל
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 ט"ע שוריפ

 םעֶד ּוצ ׁשֹנּיַל ,ןיִד ןופ גאָט ןיִא

 .ןיד ןיִא ןעֶראָצ ןייז ןייא טְלאַה סאוָו
 =כעֶרעֶג ןא ריילק םאוו םעֶד וב ׁשֵבֹולְל

 ּוצ לטופ? ,ןיִד ּופ גאָט ןיִא םייקניט

 המאעתמ [7 רמה 4 ראמה (0 המטה 67 הש
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 רעֶּביִא ,הָּתִּכ עָטיִרְד יד ןּופ הָליִלְח טיִנ זיא
 ,ךיִמ קְראַמְׁש ,יִנָלְיַא ,םֶלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבר ,םעֶד
 ,טייֵקְפאַלְׁש ןופ ,ןֹויְרִמ ,ְךיִמ טְסעֶפ ןגא ,יִנָצְמִאְו

 עֶלַא ריִמ ןעֶד ,ִלִעֹוּפ רימ ןעֶלעֶוו תֹואּופְר עֶגייד

 ְךיִנ ןיִּבְראַדְרעֶּפ-וצ ןופ ןעֶּמיִה פא ןיוש ףיִז ןיִלעֶוֶו

 .ןיד ןיִא תונוע יִד לֵחֹומ זיִא םאוָו סער זיא רֶע סאָָו םעֶד וצ אֵנֹונְל
 ףצ םֵכֹוסְל ,ןיִד ןופ גאָט ןיִא עֶמּורְפ ןופ ּביול יד לֵּבַקְמ זיִא נוא גיִמְכְראַּפ
 תֹוָצִמ טיִמ ןעֶדאַלעֶּב ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו יִד ןּופ דֶניִז 2 טיִנְרעֶפ םאוָו סער

 רעֶּפּור עֶייַּוצ טְרעֶפְטְנֶע סאָו םעֶד וצ יול? = .ןיר ןיִא ןָא ןעֶראֶּבעֶג ןופ
 .ןיד ןיא טייקמּוראַּבְרעֶד טּוהְט סאו םעֶד ּוצ לי? ,ןיִד ןופ גאָט ןיִא
 לייוַו הָנֹקְל ,ןיִד ןופ גאס ןיִא 2 עֶנעֶגְראָּבְרעֶפ טְהעֶז סאוָו םעֶד וצ ! הָֹוצְל

 ןייז רעֶביִא רז טְמיִראַּבְועֶד סאוָו םעֶד ןצ טו .ןיד א טְבעֶגְג ראפ
 ןיִא רָּבאָה ּביִל עֶנייֵז טיִה םאוָו םעֶד ּוצ יפש? ,ןיִד ןופ גאָט ןיא קְלאָּפ
 :ןיד ןופ גאָמ ןיִא עֶמּורְפ עֶנייַז רעֶטְנּוא טְנְהעֶל סאוָו םעֶד ּוצ מוהל , יד םעֶד

 ךלט 5 11 .(טיע רוזחמ)
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 ;ףֶלֶמ ּוניִהְלֶא אּוח הָּתַא יִּכ הָשּודְק הָלֲעַת ףל ןֵכְבּ

 .ץֶרָאָה לַּכ ּועְדָיְו ּוריִּכי ,ץֶרָאָה לָּכ לַע ןֹויְלָע ,ץֶרָא דיִמֲעַי טָּפְׁשִמַּב ףֶלֶמ
 גאוה יִּכ ,ץֶרָאָה הֵצְק דַעְו ץֶרָאָה הָצְקִמ ,ץֶרָא .יִנָכושו לֵבָת' יבשוי לַּכ

 םיקשי טֵּפְׁשִמַל מו ,ץֶרָאָּב הקדצו טַּפְׂשֶמ הֶׂשֹוע ,ץֶרָאָה לַּכ תוצק אָרוּב
 תופי זוחל ץֶרֶאַב טפשמ תושעל ,ץיֶרָא יִוָנע לָּכ עישוהל ,ץֶרָאָה
 ,ץיֶרַא יעשר יב רענל ,ץֶרָאָה

 ,ץֶרָאְל לַעַמְמ םיִמשב רשאו ,ץֶרָאָה לֵגָתְו םִימָּׁשַה

 ריִדַא הַמ ,ץֶרָאְבּו ִיַּׁשַּב ּועיִמְׁשִי לוקו
 ּוחְמְׂשִי ,ץֶרָאָה 0 לַע ןכְלֶמְבּו ,ץֶרֵאָה לֵבְּב ָךֶמֶׂש

 תַחַּתִמ םִיַמַּב רֶׂשֲאַו

 ,ץֶרָאָה תֹויְִחַּת ּועיִרָי

 ,ץֶרָאָה לָנֵּת ְךֶלֶמ יי יי ,ץֶרָאָה לָכ אלָמ ורוב ,ץֶרָעְּב ןָנֶר ּוחְצִפִי זַאְו ,ץֶרָאל
 אֵסְּכ ףופָהיו ,ץֶרָאָה יֵבְׁשי .ירֹוח דיִחְפְַ ,ץֶרֶע תורפוש ששי ןֵכבּ
 .ֵבָּב ףֶמִׁש ריִרֵא הָמ ,ץֶרָאָּב וּפַאְּב הָמָשְנ רֶׁשֲא לפ ּורְמאֹיְו ,ץֶרָאָה תֹוכְלְמַמ
 תֹוריִמְז ולי ,ץֶרָא יֵנֵׁשֹי לָּכ ררועיו ,ץֶרֶאָה לָּב ׂשוׂשְמ = ,ץרָאָה
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 לע יבְשוי לכו ,ןיִרּב | קרמצהל ּוְליֵבְי = ןידה םוי יי לוד יִב , ןידה 'תַמיִאמ

 ט"ע שוריפ
 ןעֶפאַׁשעֶב טְלאויִג טאָה טאָנ זַא טּפְׁשִמַּב ְךֶלָּמ

 טְכאַרְטעֶנ ְךיִז רֶע מאה טלעוו יד
 םעֶד טיִמ טְלעוֶו יד ןעֶפאַׁשעֶּב ְךיִא לאָז

 טיִנ םּויִק ןייק טְלעוֶו יד טעוֶו ןידה תַדִּמ
 טיִמ טְלעוֶו יד ןעֶפאַׁשעֶב ךיִא לאָז ןעֶּבאָה
 ןייז עֶלַא ןעֶלעֶו םיִמֲחַרְה תַדְמ םעֶד

 יד טֶּפְׁשִמ טיִמ רֶע טאָה םּורָד ,םיִעָׁשְר |
 תדמ בלאַָה זיִא סאָר ןעֶפאַׁשעֶּב טְלעוֶו

 ּוריִּכַי , םיִמֲחַרָה תַרְמ ּבְלאַה נּוא ןיִדַה
 ןעֶלאָז טְלעוֶו רעֶד ןופ םייל עֶלַא ּועְדָיְו
 רעֶד זיִא רֶע סאָד ןעֶסיוִו נּוא ןעֶנעֶק רעֶר

 רעֶצְנאַג רעֶר ןּופ ןיִקָע יד ןּופ רעֶפעֶׁשעֶּג
 נוא םָּפְׁשִמ טּוהְמ רֶע טָּפְׁשִמ הָׂשֹוע ,טְלעוֶו
 רֶע ןַא ֹומּוקְּב ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא הָקָדְצ
 וא ןיד ןופ לּומְׁש רעֶד ןופ ףיֹוא טייֵטְׁש
 םיִמֲחַר ןופ לּוטְׁש רעֶד ףיֹוא ףיִז טְצעֶז
 רֶהיִא ןופ טְלעוֶו יד ןעֶליִטְׁש רֶע טְכאַמ
 נּוא ץֶרָאָה לָּכ לע ֹוכְלֶמְבּו ,ׁשיִנעֶקעֶרְש רעֶר

 רעֶצְנאַנ רעֶד ףיֹוא ןעֶגיִניִג םעוֶו רֶע זַא
 ןעֶלעוֶו ןעֶדְרֶע עָטְׁשְרעֶטְנּוא יִד נּוא טְלעוֶו
 יד םִימָשַה ּוחְמְׂשִי ,טאָנ ּוצ ןעֶּביֹול נוא ןעלאש
 נּוא ןֶעייֵרְּפ ףיז ןעֶלעוֶו דֶרָע נּוא לעֶמיִה
 .לעֶמיִה םעֶד רעֶּביִא סאו גְנּודְצְלַא
 רעֶסאוַו ןיא סאוָו ךיוא נּוא םִִּב רִׁשֲאַנ
 יְטְסְנעֶד ּוחְּצִי וִאְו . ןֶעייֵרְפ ךיז עֶלַא ןעֶלעוֶנ
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 םיִמְכֲח  יִד עֶלַא  נוא =

 ּטיִמ ליימ רֶעייֵז ןעְניִפָע ייז ןעֶלעוֶו לאָמ

 ס'ִמאָג ןעֶגאֶז ןעֶלעוֶו נּוא גְנאַזיִג קְראַטְׁשַא
 מאה טאָנ טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד ליִפ זיִא דֹובָּב

 .ְךעֶלייֵרְפ רֶרֶע יד זיא םּורָד טְגעֶניִקיִג
 .םאָנ םעוו לאָמְטְסְנעֶר נוא שפלשו ןֵכְנּו

 קְראַטְׁשַא טיִמ רֶפֹוׁש ןעֶזאָלְּב לאָמ ייֵרְד
 ראָנ ןעֶּבאָה סאוָו םיִאּורְּב עֶלַא נּוא לוק

 ןעֶלעוֶו דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ףיז ןיא םּוטֶא ןייא
 ןייד זיא קְראַטְׁש ראָנ יוִו ריִדֵא הָמ ,ןעֶנאָז
 ךגוכיו ,טְלעֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיֹוא ןעֶמאָנ
 ךֶעֹוּב נּוא ןעֶטייֵרְּב ןָא טעוֶו רֶע נּוא ׂשֹוׂשְמ
 רייַרְּפ יד זיִא יִז סאוָו םִיַלָשּורְי טאָמְׁש יד
 ףיֹוא טעֶוו נּוא מלו רַעְצְנאַג רעֶד ןופ
 רעֶד ןיִא ןעֶּפאָלְׁש סאוָו יד עֶלַא ןיִקעוֶו

 גיִרעֶּבעֶל טעו טאָג רֶע טְנייֵמ סאָר רֶרָע
 גּוא רֶרֶע יִד ָהיֶוְדְו ץֶרֶא ,םיִתֵמ יד ןעֶכאַמ
 ייז נוא ןיד םּוצ ןעֶפאָה רעֶנאַו ערהיא
 ּםעֶנּופ דַחַּפ םעֶנּופ ןעֶרעֶטיִצ גּוא ןעֶטְסְגְנַא
 .םיֹורְנ רֶעייֵז זיִא ןיִדַה םֹוי רעֶד ןעֶד ייד
 רעֶד ןענעה טעוֶו רעוֶו נוא ּונָכיִבָי יִמּו

 :ןיר ןיא ןעֶּבייֵלְּב טְכעֶריִג ּוצ ןעֶרייֵל
 ןיד םעֶד רעֶּכיִא ןעֶציִז סאוָו עֶלַא נּוא לָגְ

 יד ןעֶפייֵו סאו
 ףיֹוא סאוָו עֶלַא נּוא הָרֹוּת רעֶד ןּופ םיִניִד
 םןעֶנְנאַניִג םיֹורַא קַסָּפ רעֶטְכעֶלְׁשַא זיא ייֵז
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 לֹּכַה ייד הנני ץצמ סיִפָכְו ,ןיִדּב קעות ריקמ בו יב ותוא חיכו
 ו3ּ םיִמַע ןבוה םויהְו ,ןיִרַה תַדְמְבּו םיִמֲחַרָה תַרְמִּב ,ןיִרַּב לֹּכַהְו תָמָאָּב
 קוח יוׂשָע אּוהְו !ןיִדָי וּב תושָפְנ לָכְו ,ןיִרה םויל תֹוא תושעל ,ןיִדָל
 תל םלֶצָ ,ןֹורְבָח יִניֵׁשְי וב 'רֵכָזִהְל .ןֹורֲחַא םֹויָלּו ןּוׁשאִר םויִל ,ןֹורָּכִ
 אָרוקְו רפושב יעְקות ,ןורָצְבְל םיִבָׂש קיִדְצַהְל םֶהָנּו ,ןורשה תֶלֶצַבֲח
 בָא רַמָשְבּ !ןֹורֲָחְו ףאָמ לֶצְנִהְל םָּכ .ןורשכ ָכ הֶשַעַמ םקַרַצְּ אצמל ,ןורָגִּב
 עַרָ םלֶא תַנֹויִכּו ,הקדצו רֶסֶח ַּפְׁשִמַּב ויָניִנְל הָשָעַי ,הָקָדְצּו טָּפְׁשִמ רד
 56 9% יָנָכְל ןתני ,הקרצ תֶמֶאַּב םּתָל ןְַנְּ ,הקְדְצ תֶמָא ויָניִנ ורְצְקִי הקרצל

 ,הָקְרִצ דַמַליְו ץיִלמ רומעי ונפל ,הָקָדְצִּב ןקּותמ רו אָסְכו ,הקרצו תָמֲא
 ינָּפַל ּורָמאיְו ,הָקָדְּצַה תובא עיניו ּוגְנְַי ,הָקָדְצ יִַדְמ רפוש תֹולֲעַכְו
 ,הָקָרצ אֹלְּב טָּפְׁשִמ תוׂשֲעַמ הָקָרְצִּב רֵּבַרְמ ל .תָליִלֲח ,הָקָרְצ בָהֹוא
 הֶׂשֲעַּת טָּפְׁשִמַּב ָּתַאְ ,הקרצ שי טַּפְׁשִמ ןיִאְּ ,הקָדְצ ןיִא טָּפְׁשִמ םוקמְבּ
 ךֶׂשתַחְב ,הקָדְצּ טָּפְׁשִמ + ףאָסַּכ ןוכמו ,הָקָדְצַה הֵׂשֲעַמְּב לֵכֵּת םֹפְׁשִל ,הָקְָדָצ
 הֶׂשֲעַּת םָנְח תַנְּתַמְבּו ,הָקָדְצְּב טַעְמ בומל רֵכְזִה ,הָָרְצ יִלְּבִמ םיִׂשֲעַמ

 ט"ע | שוריפ
 ,גאָט םעֶד ןיִא ןייַז ףיֹוא טעֶו םיִתֵמַה טאָג טעוו רעֶמאָט ןעֶּפאָה עלא ןנֶסָי ילוא
 תּוכְז םעֶד ןעֶקְנעֶדיִנ לאָז טאָג ֹוּב רֵגְנִהְל ןיִא םֶע ןעֶד יִּכ ,ןיד ןיִא ןייַז םַחְבְמ ףיִז
 ןֹורְבֶח ןיִא ןעֶגּול םאוו תובָא יד ןופ טְגייֵל רֶע גּוא ןיד ןיִא תֹונָמֲחַר ןייק טיִנ
 לֵאָרְׂשַי יד ןעֶטאָש רֶעייֵז ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּג וצ נוא ןיד ןיִא טיִנ דֹובְּכ ןייק םעֶנייֵק ףיוא
 ,"ןֹורָׁשַה תֶלָצְבֲח , ןעֶפּוריִג ןָא ןעֶרעוֶו סאָו לַעַּכ רעֶד גוא תּורָע ןייֵא ןייַלַא זיִא רֶע
 2 םעֶד ףרּוד ןעְנּופיִנ ּוצ םָחְצְּב איצמְ ןופ םיִׂשֲעַמ יִד ףאָנ ןעֶסיוִו ּוצ תַעֹדָל , ןיִד
 עֶניִטְראַפְטְכעֶר תֹובָא יִר ןּופ טייֵקיִטְכעֶר דְנאַה רעֶד טיִמ גּוא ןיִד ןיִא ןעֶכיִלְטיִא
 לּוציִנ םיִׂשֲעַמ יד רוד לֵצְנִהְל םֶּכ ,םיִׂשֲעַמ ְתיִמְתַחיִנ תֹוריִבֲע עֶנייֵז זיִא ןעֶכיִלְטיִא ןּופ
 .ןעֶראָצְמּורְנ נּוא ןעֶראָצ ןופ ןעֶרעוֶו וצ םיִׂשָעַמ עֶנייז ְךאָנ נּוא לֶעְפִי ילעפכו .ןיד ןיִא
 רָפֹוׁש ןופ לוק סאָד זַא נּוא רֶפֹוׁש תֹולֲעַנְו ץֶלַא תֶמֵאְּב לֹּכַה , ןַד םֶהיֵא ןעֶמ זיִא ָךאָנ
 ייז םאוו לֵאָרְׂשִי יִד ןופ ןייֵג ףיוא טּוהְמ םעֶד טיִמ ןיִד טיִמ ץֶלַא נוא תֶמֲא םימ
 ןיִלאָז יג רבני, טייֵקְמּורְּפ ןופ םּורָא ןעֶנעֶז . ןידה תדמ םעֶד טיִמ נּוא םיִמֲחַרָה תַדְמ
 ןעֶגאָז ןעֶלאָז נּוא ןעֶטעֶּב תֹובָא עֶמּורְּפ יד ןָא זיא הֶנָשַה שאר גאָט רעֶד נּוא םֹויַהָו
 .הקדצ ּבָעיֵל טאָה רֶע סאוָו טאָנ ראפ יוִו יֹוזַא ֹותֹוא תושעל ,ן'ָמָּפְׁשִמ ּוצ טייֵרְּביִנ
 טעֶר אָד רעֶד ריִד ּוצ ןעֶטיִמ ראפ הָליִלָמ שאר םּוא םֶלַעְוְנ יד טאָנ טָּפְׁשִמ טְנייַה
 .הָקָרְצ ןָא טָּפְׁשִמ ןּוהָט ּוצ ןּופ הֶקְדְצ טיִמ שאר טעו אבָל דיִתָעָל ְךיֹוא יֹוזַא ,הָנָּׁשַה
 טָּפְשִמ ןיִא ןֶעּוט טְסְנעֶק ּוד טֶּפְׁשִמְּב הֶּתַאְו עֶלַא נּוא יֵגְו , ןיִרַה םֹוי רעֶד ןייז הָנָׁשַה
 טסעו) ּוד זַא נּוא םיִׂשֲעמ ךֶשֶפִחְכּו ,הָקָדְצ . ןייז ןד גאָט םעֶד ןיִא רֶע טעוֶו ןעֶׁשְטְנעֶמ
 הֹקָדְצ ןָא םיִׂשֲעַמ ןעֶניִפעֶג טְסעוֶו נּוא עב ןעֶראוָויִג טְצעֶזיִג זיִא גאָט רעֶר יּוׂשָע אּוהְו

 געֶנייוַו רעֶזְנּוא ףיוא ןעֶמּוג ּוצ זְנּוא קְנעֶריִג נּוא גאָמ ןעֶמְׁשְרֶע םּוצ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶגַא וצ |
 ּוטְסְלאָז טְסּוזְמּוא נּוא םֶגָח תַנְּתַמְבּו .הֶקְרְצ ויִא הָנָׁשַה שאר ןיִא .גאָט ןעֶטְצעֶל םּוצ
 יז טְסְלאָז וא הֶקָרְצ ןוהט זְנּוא טיִמ תַיַחְּת גּוא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טְלעוֶו יד
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 יבָשוי לֵּבַחְל הָקּוחְד הָרָזְנ הָאְצְי םִאְו : הָקָדְּצַה תורצוא ֹומָל ַתֹוּתְּפִל ,הָקָדְצ
 ,הָקּוקֲח אֵמַּכַּב רֶׁשֲא תיֵנְבַתְּב ְֵַּּמִה ,הָקָלּובְמּו הָקּובְמּ הקוב ב הקר
 רֶׁשֲא הֵרְמֲעַבּו ,הָקּוקְנ ּהָכֹותְּב םיִרּוצ תֹוׁשְּפְַ ,הָקּוקְּפ וויָּתְחַּת רֶׁשֲא הָביֵּתַבּו
 ,הָקְזּועְמ םיִטָבְׁש תּומְדְבּ ,הֵקָזּוחְמ ּונְבְּ לֵאָרְׂשִי םָשְבּו .,הָקּוקְו הָשאֹרְּ
 אָָּכַּב ּתְבָׂשְּב יִּכ :הָקזַחְתֶא םֶבּו הָנְעָׂשָא םָבּו ,הָחָזֲחְּב ןֵכָׁש יָפֵתְּכ ןיבּו
 ץיִלֲהְלּו ,יִמָּפְׁשִמ לַעַּב רֵפּוׁשַּב םיִמָרֲהְל ,יטפוש נפל םלּוכ ּודְמַעַי , יִמָפָׁשְל
 ,יִמַּפְׁשִמ איִצֹוי רואל יִּכ , יִמְְׁשִל ִלַּב םִיֹוגַה ימִּפְׁשִמְבּו , יִמְפָשְי תּוכְזְלְו יִרֲַּב
 רַגיִח ֵלֲתַּכ ּהישּובל ,יִקְדַצְל זַּפ םֶתָּכ ושאר :יִטָפְׁשִהַּב הָיְהִּת רואַּכ ּהַנֹונְו
 יִא למי רֶמֹואּב ,יִקָנָל הקני אל הָקָנְב ,יִקָנ רֵמֲעַּ ּהיָשיִר רַעָשּ יקל
 ןיִמָיְנְּב לּובְנִּ ,יִקָבְּכ ןָמיֵת רַב בש ,יֵקיִהְבַמ תֹובָרֲעְּב בכור אּוהְו , יקנ
 הָלֲעַמְל הָלֲעַמְל רֵעְו , תוברע רושיִמְּב רֶׁשֲא תֹויַחַה ילגרו :יקנל חַצְלָצִּ
 ,תֹוּבְרַהְל הָחיִלְס תֹוקיִׁשַמּו תודְרֹופּ ,תֹוּבְרַמ ומוקממ ּורָבְל לוט תֹובָר
 תַנּומְּת תֹואָרַמּו ,תֹובָׁשְו תֹוצָר קֶזּב הָאְרַמְּכ ,תֹובָבְר יִפְלא םַּפְׁשִמַּב קיִרְצַהְל
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 טְכעֶרעֶג ףימ לאָז טאָג יִרְּכ ןייז ץיִלְמַמ .הָקְדִצ רעֶד ןופ תֹורְצֹוא יד ןעֶניִפֶע
 ראָנ יִּכ ,דָקָח טיִמ טֶפְׁשִמ ןיִא ןעֶכאַמ ןעֶגְנאַניִג םיורא זיא םַע ןעוֶו נוא םִאְו
 ןיימ ןָעיִצְסיוא רֶע טעוֶו טְכיִלֵא יונ רעֶמיֹול רעֶציִז יד ןעֶּבְראַד ראפ ּוצ הָריֵזְנ עֶרעוֶוְׁשַא
 עו טְכיִל ַא יונ לעָה נּוא הנונו ,טֶּפְׁשִמ גְנּוּנְראַד ראַפ טיִמ הָקּובְּב ,רֶרֶע רעֶד ןּופ
 ןייַז היִשּובְל .ץמְְּׁשִמ ךימ טעוֶו רֶע ןעוֶו ןייז | . גְנּודיינש ראפ נּוא גְניִרייֵל םיֹוא טיִמ נוא

 ןעֶכאַמ ןייב ּוצ יינש יוִו םייונ זיִא דיילק ןעֶקּוק טְסְלאָז טאָנ ףיד ךיִא םעֶּב יִּפפְסַה
 ןיִּב ךיִא ייס ּהקְְּב ,תֹוריֵבֲע עֶניימ ןופ ָךיִמ הָרּוצ ןייַז סאוָו בֹקֲעַי ןופ טְלאַטְׁשעֶג ןיִא
 ןייב ְךיִמ רֶע לאָז ןייר טיִנ רעֶדָא ןייֵר ,רֹובָּכַה אֵסָּכ םעד נּוא טְציִרְקיִנ םיֹוא זיִא
 טְנאָזעֶג טאָה טאָג ןעֶד טלמְי רֶמֹואְּב ,ןעֶכאַמ  ּוצ ןיִא רֶע סאוָו ןעָטְסאק םעֶד ןיִא נּוא
 ליִצַמ תּוכְז ןייז טיִמ ןאק קידצ רעֶד זא ןיִא סאוָו דֹובְּכַה אֵסְּכ ןעֶרעֶטְנּוא טְּפאָטְׁשיִנ
 ,ןייַר טיִנ זיִא רֶע סאוָו ןעֶכְלעֶזַא ּוליֵפֲא ןייז - נוא תֹוׁשְפְַו ,קֶחֶצֵי ןּופ ׁשֵא סאָד זיא םֶהיֵא

 ןעֶכאַט ןייֵר ְךיִמ לאָז רֶע ןיִמְְנִּב לּונְגְּב תֹומָׁשְנ יד ןעֶּביִרְׁשיִנ םיוא זיִא ןעֶטְראָד
 ביִרָקַמ טאָה ןעֶמ סאוָו תֹונּבְרִק יִד תּוכְזִּב ךיֹוא הָרְטֲעבּו ,תֹובָא עֶקְראַטְׁש יד ןופ
 ןעוֶועֶג זיִא סאוָו ׁשֶרֶקִמַה תיִּב ןיִא ןעוֶועֶג רעֶמיֹול זיִא יז סאוָו ןורק רעֶד ןיִא קְנעֶריִג
 ייַּב ןיִמיִנְּב טֶבֵׁש ןופ ץיִנעֶהְג רעֶדר ןיִא טְנעֶניִג טְרעוֶו ןורק יד נּוא פאק ןייַד ףיֹוא

 יִד נּוא תֹויַחַה יֵלְגְו ,חצְלָצ טאָמְׁש רעֶד טְרעֶו נּוא לֵאָרְׂשִי ןעֶמאָנ םעֶד טיִמ

 ןעֶנעֶז סאוָו ׁשֶךֹוקֲה תויח יִד ןופ םיִפ זיִא ְָאָלַמַא סאוָו םעֶד ךְרּוד טּקְראַטְׁשעֶג
 רֶעייֵז ןעֶגעֶז נּוא , תוברע לעֶמיִה םעֶד נוא לאָז יִז ׁשֶרֹופְמַה םֵׁש ןעֶטיִמ ַעיִּנְׁשַמ ריִא

 רֶע סאוָו טאָנ ּוצ יול ןעֶרעֶמ גּוא ךיֹוה ךיֹוא תּומְדִבּו .פאק ןייַד ףיֹוא ןייֵג ףיֹורַא
 נא תֹודָרֹופּ . טֶרָא ןייַז ןופ טְּביֹולעֶג טְרעוֶו םיִטָבְׁש יד ןופ טְלאַטְׁשיִנ םעֶד ןיא קְנעֶריִג
 לֵּבַקְמ ןעֶלְניִלְפ עֶרֶטייֵז ןעֶטייֵרַּפְׁשּוצ ייֵז רעֶד םּורַא טְצּורְקיִנ םיֹוא ןעֶנעֶז ייֵז סאו
 ןעֶטְפעֶהעֶּב גוא לֵאָרְׂשִי ןופ תֹולָפְּת יד ןייז םעֶד ןיִא נוא ןיִבּו ,גְנּורַא יו ןורק
 טיִנ לאָז גֵרְמקִמ רעֶד ֵדְּכ לעֶגיִלְפ עֶרֶעייֵז רֶע סאוָו ׁשֶדְקְמַה תיִּב םעֶד ןופ תּוכְז
 םאָד וא לאש יד ףיוא ןייַז גְרֶטקְמ ןופ קֶלֶח ןיִא ןעוֶויִג םֶעיֹוּביִנ ויִא

 יִד ףיוא גְנּוּבעֶנרעֶּפ ןעֶרעֶמ ּוצ ייז ןָעּוט ןיֵבע קּוסָּפ רעֶד טייֵג ףיֹורְד סאָד ןיִמָיְנִּ

 לאָז םאָנ םָּפְׁשִמְּב קיִדְצהְל ,לֵאָרְׂשִי ןופ דְניִז יד ןּופ תּוכְז ןיִא הָנֵעְׁשַא םֶבּו ,"ןֵכָׁש ויָּפֵתְּב
 טְנעֶזיֹוט ליִפיוִו טֶּפְׁשִמ ןיִא ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג קְראטְׁש נּוא ןָא ךיִמ ְךיִא ראַּפְׁש עֶלַא
 ןעֶפיֹול תֹויַח יד קֶנֶּנ הָאְרמִּ ,לֵאָרְׂשִי ןופ ריִמ ראַּפ ןעֶלאָז ייֵז יִדְעַּב ץיִלָהְל .ָךיִמ
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 רּגניִד רַהָנ תושָעָהְל ,תֹוכֲהְלַׁש יִּפְׁשַר תַפּונְּב תופיטמג ,תֹואְּבַחְתִמ ןוימד

 יִמָש ,אָרונַה חַרְקּכ ַעיִקָר תּומָד ,אָרֹומְּב יומָנ םֶהיִׁשאָר לַעְ : תוכָהל שא |
 ,הָרקִי ְבָּכ עיקרל לַעֵמִמּו :אָרוהְנ יֵרָש ותא םַשְ ,אָרונ המ םוקמ .הָנֹועְמ
 רמלה ויִּתָמ בצוה ,הָרֹוא הָמֹוע בֵׁשֹוי וכו ,הָרָאַפִּת סָּכ ריִּפַמ בָא .תֶאְרַמְּב
 ןיִמיִּב םָשְו :הָרּותְּכ תֶד שא ּוניִמיִמ ,הָריִתֲע תעוש ַעְמֹוׁש םָׁשִמּו ,הָרוּת
 ןיזאי תֹונולַחַה ןָתֹוא ךֶרֶד יִּכ תֹונֹועְמִּב םיִבּורְּכַה יִׁשאָר דַצְּב תונולַח 'שי
 םֶה םיִּתָע ןֵכְּב :תֹונּופְצ םיִמָעְפּו תֹוחּותִּפ םיִמָעַּפ תֹוניִחְּת ביִׁשְקיְו תֹולָפָּת
 תונֲעַלְו תועָשְל םּוחַר ץופחישְבּ ,תונָעָהְלּ חֵתַּפִהְל ןֹוצָר תֶעַּב ,תֹונַעְתֶהְל
 רָׁשֹוי יִציֵלְמַ תֹואָמ הָנֹומְׁשּו ףֶלֶא םָב ואָצָיְו ,תֹונולֲתַה ןָתוא ּוהְתַּפִיְו רוז
 הלא שארְּב םּונתיו , תֹואַּב "תובלמ תולפת ולָּבקיו , תֹואָנְל טָּפְׁשִמ
 תַפומ הָעּורְּת םֹויְּב , תוא הָבֹוטְל ומ תֹוׂשֲע , תֹואָרֲהְל רשארב רז רֶתָבְּב

 ט"ע שוריפ
 טְלאַטְׁשעֶג סאָד יונ יֹוזַא םּוא ףיז ןעֶרעֶק נוא
 הייז ףיז ןעֶמְלאַהעֶּב נּוא ןעֶקְניִפ יד ןופ
 סייוֵוְׁש רעֶד נּוא הָניִכְׁש יד ןְהעֶז טיִנ ןעֶלאָז
 יונ ֹוזַא רֶעייֵפ םאַלפ טיִמ ייֵז ןופ טָניִד
 טְרעֶוֶו ןּופ רעֶד .תֹוׂשְעַהְל ,גיִנאָה ןעֶפאָרְטי

 נּוא ,רֶעייַפ רעֶמיֹול ןופ ףייטא טְכאַמעֶגג
 טיִמ טְגייֵגעֶג זיא ּפעק עֶרֶעייֵז רעֶּביִא
 ,לעֶמיִהַא ןּופ טְלאַטְׁשעֶגַא יָה תּומָד ,טְכְראָפ
 יוו רעֶמיֹול גּוא ראָלְק זיא לעֶמיִה רעָד
 נוא הָנֹועְמ יִמָשּו .ףעֶלְקערׁש ןיִא נוא זיא
 טְסייֵה רֶע סאוָו ןעְדְנאַהְרַעָּפ זיִא לעֶמיִה ₪
 טאָנ ןּופ טֶרָא סאָד ןיִא סאָד ,הָנֹועְש
 נּוא ותא םֶשו , גיִטְכְראָּפ זיִא רֶע םאוצ
 נּוא לעממּו ,טְכיֵל טָעּור םֶהיֵא ייַּב ןעֶמְראָד
 רעֶרֶעייֵמַא יוִו יוזא זיִא לעֶמיִה םעֶד רעֶּביִא
 טייֵמְׁש םַּכ .ריפס רעֶנייֵש א יונ .,ןייֵטְׁשי
 ףיֹוא גּוא בֵׁשֹוי ֹובּו , ליִטְׁש יִנייֵשַא ןעֶמְראָד
 ןייא זיא רֶע סאוָו םאָג טְציִז ליִמְׁש רעָד
 ןּופ נוא עָמוש םֶשֶמּ ,טְכי טיִמ טְליִהעֶגְ;
 רעֶד ןּופ ייֵרְׁשעֶג םאָד רֶע טְרעֶה ןעֶטְראָד;
 זיִא דְנאַה עֶטְכעֶר ןייז ןּופ נוא ,הָלָפְּת
 נּוא | ןיִמיִּב ָׁׁשֶו ,הָרֹוּת עֶטְנייֵרְקעֶג יד
 זיא דָנאַה רעֶטְכעֶר רעֶד ןיִא ןעֶטְראָדְק
 ןופ ןעֶטייַז יד ןיא רעֶטְצְנעֶפ ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 ןיִא םיִבּורְּכ ןעֶסייֵה סאוָו םיִכְאְלַמ יצ
 רעֶטְצְנעֶּפ יד ףֶרּוד ןעֶד דב יִּכ .לעָמיִה
 נוא תֹולִפְּת יד טְרעֶה נּוא רֶע טְמעֶנְרעֶפ
 ןעֶפְא ייֵז ןעֶגעֶז ןעֶטייֵצ ּוצ םיִמָעּפ ,תֹונחְ
 ןעֶנְראָּב רעֶפ יי ןעֶנעֶז ןעָסייצ ּוצ נוק

 (ט"ע רווחט)

 = ןעֶמייֵצ זיִא סֶע םיִּתִנ ןֵנְּב .ןעֶפאָלְׁשְרעֶפ נּוא
 ןֹוצָר סיִטאָנ ןופ טייצ רעֶד ןיא ןעֶטְסאַפ ּוצ
 .ןעֶרעֶפְטְנֶע וצ נּוא ןעֶרעוֶו טְנעֶפֶעֶג ןעֶלאָז ייֵז
 ןעֶרעֶק ךיז ליונ טאָג זַא נּוא םּוחַב ץֹופְחַיָׁשְכּ
 רעֶטְצְנעֶּפ יִד רַזֹוג רע זיִא ןעֶרעֶפְטְנֶע נּוא

 ֶעייִג םֶכ ואו .ןעֶרעוֶו טְגעֶפֶעֶג ןעֶלאָז
 טכא נוא טְנעֶזיֹוט ןעֶטְראָד ןּופ םיורא
 סאָד םיִציִלְמ עֶגעֶטְראַּפְטְכעֶר טְרעֶדְנּוה
 יִד לֵּבִקְמ ןעֶנעֶז גוא ןעֶנייֵׁשעֶּב ּוצ טָּפְׁשִמ
 גוא םּוִּתִיְו ,ןעֶמּוק ןעֶצְראַה ןּופ סאוָו תֹולֵפְּת
 .טאָנ ןופ פאק ץֶפֹוא תֹולָפְּת יד ןעֶצעֶז
 ןָא ןיֹורְקַא טְרעוֶו תּולפּת יד ןופ רֶחבְּב
 םעֶד טיִמ נוא פאק ןייַז ףיוא ןְהעֶזעֶג

 םֹויְּב , ןעֶמּוג ּוצ ןעֶכייֵצ ַא ןּוהְמעֶג טְרעוֶו
 תַפֹומ א הֶנָשַה שאר ןיִא ןעֶזייוֵו ּוצ הָעּורָּפ
 יִד טְלאָמעֶד נּוא וָאְו ,לֵאָרְׂשִי יד וצ
 ייֵרָד ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו םיִכָאְלַמ עֶקְראַטְׁש

 תושודק רו םיַּפְׁש , תושּודְק יִלעַּפאָט
 | בוא תֶמַאְו ,לֵאָרְׂשִי יד ּוצ פֶא יז ןעֶרייֵׁש
 סיָטאָנ ןופ יז ןעֶגיִלייַה הֶׁשּודְק ןייא
 ייֵלְרעֶלַא טיִמ גיִלייֵה זיא רֶע נּוא ,ןעֶנעוֶו
 זְנּוא רֶע טאָה לייֵט ןייז ןּופ נּוא טייֵקְגיִלייֵה
 טָרעֶו רֶע נּוא תושּודק ייוֵוְצ ןעֶּבעֶגעֶג
 ייֵרְד 'יד ןופ הָׁשּודְק ןייֵא טיִמ טְגיִלייֵהעֶג
 טְסיִזעֶג םֶהיֵא ראפ לאָז סֶע ֹול ברעֶיְו , תֹוׁשּודְק
 ֹוזַא ןעֶזאָלְּב רימ םאוָו תֹועיִקְּת ייֵרְד יד ןייז
 יירד יד טְסיִזעֶג םֶהיִא רעֶפ זיִא םִע יו
 ןעָביֹוא ןעֶנאָז םיִכָאְלַמ יד סאוָו תושודק

 ;לעֶמיִה ןיִא
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 תַחַאְו ,תֹוׁשָרַּפְתִמ ׁשֹודְק םַעָל םִיַּתְׁש ,תושְדכ וׁשְלַׁשְי םיִלֵא זָאְו ,תֹואְרַהְל

 ,תושּודק ִּתְׁש ֵּתַנ ורימ ,תושודק ינימ לֵבָּב שודקו ,תושידקמ שודק שארב

  ּמָּכ ,תֹועיִקְּת ׁשלָׁש הָּמֵמְלִמ ול בֶרַעָיְו ,תושּודק שלָשִמ חב שדי
 ; תושּודק שלש הָלַַמְלַמ

 שודק שודק :רַמָאְו הֶז לֶא הֶז אָרְקְו .ּךָאיִבְנ די לַע בּותַּכַּכ
 שער לֹוקְּב וָא ,ורובְכ ץֶרֶאָה לָכ אלט תֹואָבְצ יי שודק

 םיפרש "תמו םיִאְׂשַנְתִמ לוק םיִעיִמְׁשַמ | קֶוַחְו ריִדָא לֹודָג
 : ּורָמאי ךּורָּב םָתָמּועְל

 :שֵא יִלֲחַנְּכ ןָהיֵאְרַמ תֹורֲעֹוּב תֹויַחְו
 ;ׁשֵא הָלְכֹוא ׁשֵא ,םָּכ תולבוס לֵחַזַּב
 :ׁשֵא תַּבַל יִּפְׁשִרְּב ,ןֶהיֵתֹויְוְנ תֹומָּתְסִנ
 :שָאְּב = ןתנח ,עומשמ רובדה םאְנ
 :שא - | םחישאר לַע םיִלְזֹונ ,לֵבָס ולב
 :שָאָה = תעקשנ אֹלְו ,זֶלֶל זל ריִעֵי
 :שא = | יֵפְנּכ תחת ,םיִפְרַש די םיִחְלשמ
 :שא תַבָהַל יִלֲחג ,םֶהיֵפְנַכְּב םיִכָלְׁשִמ
 :ׁשֵאָּב = = םעיִנְכַהְל םיִעָׁשְר םוקמל תֹורְזִפַנ
 :שָאַה יִנָפִמ גֵנֹודּכ , ומ םיִחָלֲאְנ
 ;ׁשֵא תיִאֹרֵמְּכ ָהיֶאְרַמ ,הָלֵמְׁשַחְל תִיַּב
 :שָא ןנֲעַּב תֶׁשקְּכ ,ביִבָס ּהַנֹונּב
 :שֵא יִפַנֲאְּב תֹואָד , תויחה בֹוׁשָו אוצר
 :שֵא יִדוקי קַחֵלְּב ,ֹודֹובְּכ ְךּורָּב תֹוׁשֲחֹור
 ;ׁשֵאָּב / ותָניִכְׁש םֶר יִצְמִאַמְּב תֹונּועְׁש
 :שא יי בַהַלְּב לוק ,יִרָאָּכ תונֲאֹׂש

 שא יכאלמ

 טניכעָריִנְסיוא אָר טְרעֶו סאוָו םיִכָאְּלַמ םיִכְאְלַמ יד ןוא ,'וכו תֹורֲעֹוּב .תֹויַחַו
 רימ ןילעוו ,הֶאְרִיְו הָמיֵא טיִמ טאָנ ןיּביול ןעֶנעֶרְּב ייֵז תֹויַח ןעֶסייֵה סאָו = '
 רוב זיִא סאוָו ראַפ ןְהעֶטְשרעֶפּוצ ןיִּבעֶג עֶלַא יד ןוא ,רֶעִייִפ ןּופ טְלאַטְׁשיִנ טיִמ

 ת"ישה 10 11 א | (ט"ע רווחמ)
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  ןשא בקע תיֵּב ,לֶלָפְּב רֶתָּכ דחָאּומ

 :שֶא ביִבָׁש טֵהֹול ,ףֶרֶׂש ֹועיִּבְׁשַמ

 :שא יֵבֲחְלַׁשְמ ,םֹורָמ יִליַח םיִעְזְעַדְזִמּו
 :שא סכ לג םיִלְנְלַנְתִמ שערמו
 :שא תדרח ,םָתְזִחֲא םיעיקר םַא
 :שָאָּב טפשנל ׁשֶדֹוקַּב ושלשו זא
 ישא יפרש ינש | ןימיל| לאמשל
 שא | לֶנָע ריִּכְזִהְלִמ ,לֵגָרָה םיִמָאול
 :שא ִּתַכְּב ץ'ִרֲעַנ , רובנו זוזע אֵנָא
 :שֶא תד יחקול ,עוָׁש לעה ָךיֶלֲא
 :שֵאְו םיִצֵע יִלֵע לכענ רומ רה לַעַפִמ
 :שָאְו םיִצֲע תרודממ .לָצְנִנ הקּוצמ
 :שָאַכ הָרֲעַבּו הָּכָׁשְמַנ הָאמַה םִא אנ
 :שא אסכ לע ָךְּתְבִׁשְּ ולוגי ךימוחנ
 שא תֶבָּכְרִמְּב בֵכֹורָל ַעיִנְפִי אֵסַּכַהְו
 :שא תויח וניִדֲעַּב וצילי רֶׁשֹויְו

 םיִאְׂשַנְתִמ .לוק םיִעיִמְׁשִמ קִוָחְו ריִדֲא לּודָג שער לֹוקְּב זָא ןזח
 ךּורָּב להק ודמאי ךּורָּב םָתָמּועְל םיִפָרְׂש תַמּועְל

 ּנניִלַע ךולמתו עיפות ונָּכְלַמ ףמוקממ :ומוקממ ָי יי רֹובַּכ
 וניִמיִּ בורקְּב ןֹויִצְב ףולמת ית ל ונְחַנֲא םיִּכַחְמ יִּכ
 ףְריִע םִיַלָׁשּורְי ךותּב שדקתתו לדנתת : ןוכשת רֶעְו םֶלֹועְל
 רֶבָדַּכ ףֶתֹוכְלַמ הָניִאְרִת ּוניִניֵעְו ,םיִחָצְנ חַצְנְלּו רֹודָו רודל

 ;ְךֵקָדְצ חיִׁשָמ רֶוָד יִדָי לַע ףווע יִריִׁשְּב רּומָאָה
 :שֶא הָלְכֹוא ׁשֵא שודק דָחֶא
 :שא יֵלֲחַנְּכ ןָהיֵאְרִמ ְךָאְסִּכ תֹונֲעֹוט תורָעוב
 :שַא ׁשַעְרָה רַחַאְו .שער הָנֲחַמְב ּךְתוֲאַנ

 שא יכאלמ
 ֿביִנעַקַא ןעֶזעוֶויִג זיִא סֶע 5שמ% ראָנ תֹוחְּבְׁשִתְו תֹוריִׁש עֶרעֶזְנּוא רעֶּביִל ת"ישה
 "ראפ ןעֶועוֶויִג טְסיִועֶּב זיִא רעֶבְלעוֶו ,1לעמִיה ןופ םיִכָאְלַמ יר ןּופ יוג רעֶָמ

 ןעסיורנ א 11 11 א (ש"ע רווהמ)
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 :ׁשֵאָה ךותמ למשח ןיִעְּכ ךְנֶכַש תַמְנּוד
 :ׁשֵאָּב ךַעֹורְז תחנ ְּךְתֹואְרָהְּב אלה
 :שאה = | ינפמ גָנֹודַּכ ְךיֵאְנׁשְמ ּוסמָיְו ּוּתַחָיְו
 :ׁשֵאָּב | | דךרבְד יִדְרָח עקַּת םויִמ ּועְז
 :שֵאָּב טפשנ ְךניִדְמ םיִדָעֹורְו םיִלָה
 :ׁשֵאָה לע ןּותָנ ,תֶרֹוטִקַּכ ןוכי םָמָעַט
 :ׁשֵאָה ןֵמ ַחֹוחיִנְּכ םֶמְדְו םָּבְלֶח טּועיִמ בשֶחי
 :ׁשֵאַמ לַצּומ ,ןָתיֵא ׂשַעַמ רֶׁשֹוּכ
 :ׁשֵאָבּו = = םימב יֵאָבְל דָמַעּוי הֶרָצ םֹויָל
 :שֵאְו תֶלָכֲאַמ ֹודָיְבּו ,ךרע תַכְרֲעַמ
 :ׁשֵאְו םיִצֵע תַרּודְמִמ ּולְצּונְי הּב ויָניֵג
 :שָא = דּומַע תֶיחְנִּב רֶּבְדִמַּב ףירחא ּועְס
 :שא יפשר ָהיֶפְׁשִר ,רֹוּכְזִּת םֶתָבֲהַא הֶז ַע
 :שָא תִיִנַעַּב ךדחי ,יִּבְׁשִּת עדי ךיִאְלִּפ
 שא = תַר יִנֹוה ,הָנֲעַּת םויה םנ ְּךיִקֲעֹוצ
 :שא | תַפיִרְׂשִל הָתְיָה ְּךֶריֵעְל אנק
 שא תמוח הָביִבְס דֹובְכָל ּהָכֹותְּב ךֶנְכִׁש ףצר
 :ׁשֶא | בלעי תיֵּב ,ָּךְמַע תעוש הע 3

 :שא |  יִתַּת לאו ,הָרָהְמ ףשדק לֵכיֵה ללכש
 :ׁשֶא יִתְרְׁשְמ חור יִכֲאְלַמְּכ ,ְּךּוכיִלְמַי וכי |

 :ךל ּונְחַנֲא םיִּכַחְמ יכ וניִלַע ָךולְמָתְו עיפות ּנֵּכְלַמ ְךְמֹוקְמִמ
 דַעְו םֶל יעל ונימיב בֹורָקְּב ןֹויִצִּב ְךֹולְמִּת יֵתָמ קה

 ּודָ רול ךֶריֵע םִיַלָׁשּורְי ְךֹותְּב ׁשֵרֵקְתִתְו לֵדֵגְתִּת : ןוכשת
 ירש רּומָאָה רָבָדַּכ ךָתּוכְלַמ הָניִאְרְת ּוניֵניִעְו : םיִחַצִנ חַצֵנְלִּז

 ןויִּצ ףיח ולא םֶלועְל ַײ ְךֹולָמִי חיי :ףֶקָדִצ ַחיִׁשָמ דָוָד יד לע , ףע
 7 הָיּוְלַה רֹודָו רֹודָל

 שא יכאלמ =

 רעֶמיִרָא ןייא ןעֶמּוק טְנעֶלְפ ,קיומ ןופ ןעֶגעוֶויִג זיִא גְנּורָהיִפ ןייז ,םֶכָח ןעֶסיֹורְג א
 רעֶד ,םֶהיֵא ראפ ןעֶגְניִז ןוא רעֶלְטעֶּב טְרעֶצְנאקקףיֹוה םעֶד ְךאָנ גאָט עֶלֶצ זַא

 גינעק = 13 11 א (ט"ע רווחמ) |

 7 ר,עי'\.ש''-ש'".א*
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 שידקנ ה םיִחָצְנ חַצְנְלּ לדג ריִגנ רֹודָו רֹודָל זה

 | ;הָּתִא שודקו לודג ְךֶלֶמ לא יִּ

 .ְךיִׂשֲעַמ לָּכ לַע ּוניִהלֶא ַײ ףךךחפ ןֵּת ןֵכְבּ
 ךוארייו ,ָתאֶרְּבֶׁש המ לָּכ לע ְךהָמיִאו

 ,םיִאּורְּבַה לָּכ ךינפל ווחתשיו ,םיִׂשֲעַמַה לב
 בָבְלַּב ףנוצר תושעל תֶחֶא הדָנֲא םֶלָכ ּוׂשֲעַיְ
 ,ךיֶנְפְל ןְטְלְׁשִהׁש ּוניֵהלֲאְייּונְעַריש ֹומְּב .םלֶש
 לע אָרֹונ ְּךְמִׁשְו .ְּךֶניִמיִּב הרוב .ְּךֶרָיְּב זוע

 :ָתאֶרָּבֶׁש המ לָּכ
 ,ךיִאְריל הָלִהְת ,ְּךֶמֵעָל יי דֹובָּכ ןח ןֵכְכִו

 הָּפ ןֹוחְתִפּו ְךיֶׁשְרֹורְל הָבֹוט הָוְקִתְ |
 ,ְךֶריֵעְל ןוששו ,ְּךֶצְראְל הָחְמִׂש .ָּךְל םיִלֲחַיְמַל -

 ןֶבָק רֵנ תַכיִרֲעַו ,ְךֶדֶבַע דִוְרִל ןר וָק תַחיִמְצ
 :ּוניִמְיְב הָרֵהְמִּב .ףֶחישְמ ישי

 םיִדיִסֲחַו ,ּוזֹולֲעַי םיִרָׁשיו .וחמשיו ּואְרִי םיקידצ ןַבְבּ
 הָעְׁשרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץֵפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגָי הָנֵרְּב

 ןודז תֶלֶׁשְמִמ ריִבֲעַה יִּכ ,הָלְכִּת ןֶשֶעָּכ ּהָלְּנ
 :ץֶרָאָה ןמ

 י"א" טייו,י"לש/""לשי"יא רשי ללא, "ר ריי רש"ש
 - שיער 6555 5646

 שא יכאלמ
 סֶע םאָו גינעק רעֶגְנ ןוא ףיֹוא רעְרְנּואוו ןייֵמ ןעֶגְניִז סיְרעֶלְטעֶּב םעֶד ןופ זיא גיִנעֶק
 יִמ רעֶלְמעֶּב רעֶד יוזא םֶהיֵא טְלעֶפעֶנ ןעֶצְנאַג ןיוז ןופ יונ ןעֶזעוֶויִג ןעֶדיִרְפּוצ
 ,רעֶמייֵוְצ רעֶד טְרעֶפְטְנֶע ,גָנאַזעֶג ןייַז ירש יִד ןּופ רעֶנייֵא טְנאָז ,רעֶטְסעֶקְרא
 :םאָר ראָנ ,ךיֹוא סאָר טְרעֶדְנּואוְו ףימ סיֹורְגַא זיִא ריִמ , ןעֶסייוֵוְצ םּוצ הָכּולְמַה

 טניל 18 11 א (ט"ע רווחמ)
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 רַהְּב ,ְּךיִׂשֲעַמ לָּכ לע ְּךֶדֵבְל יי הֶּתַא ְךֹולְמַתִו

 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו .ּךֶרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןויצ
 יי ךולמי :ּךֶׁשְרִק יֵרְבִדְּב בּותָּכַּכ .ּךֶׁשְרָק
 ;הָיוללַה רֹודְו רֹורְל ,ןֹויִצ ךיהלָא םֶלֹועְל
 .ךֶרָעְלַּנִמ הולֵא ןיִאְו ,ְּךֶמֶׁש אְרֹונְו הָּתַא .ׁשֹודְק

 שודקה לֵאָהְו .טֶּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי הָּבְיִו בּותְּבּ
 :שורקה ְךֶלֶמַה ,ִַי הֶּתַא ךורכ :הָחְרְצִב שדקנ

 .ּונָּב ָתיִצְרָו ונתוא ָּתְבַהָא ,םיִמַעָה לֵּכמ ּונָּתְרַחְב הָּתַא
 ְךיֶתֹוְצִמְּב ּונָתְׁשִדָקְו .תונושלח לָּכִמ ונָּתְמַמֹורְו

 שודקהו לֹודְגַה ּךֶמִׁשְו ,ּךֶהָדֹובֲעַל ּונּכְלַמ ּונָּתְבִרִקְ
 ;תאֶרְק ּוניֵלֲע

 תָּבַׁשַה יײ) ןםֹי תֶא הָבֲהֵאְּב ּוניֵהלֲא יי ּונָל ןֵּתַּתַו
 .הָעּורְת ורבו תניל םוי , הזה ןֹורֵּכזַה (םוי תֶאְו הָּזַה
 ;םִיָרְצִמ תאיציל רָכָז שוק אָרְקִמ (הָבָהַאְּב יכל

 רֶקֵּפִיְו עַמָׁשְיְו הָצָרָיְו הֶאָריְו ַעיִגָיְו אבָיְו הָלֲעַי ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ניִלֶא
 .ףדבע דוד ב חיִׁשָמ מ ןורכזו וניֵתֹוכֲא ןורבזו ּונְנודקפּו ּונֵנֹורְכִז רֵכְזי

 הָּמיִלְפִל .ְיֶנָפְל לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףמע לַּכ ןֹורְכִזְו .ףשדק ריע םִיַָׁשּורְי ןֹורְכִזָו
 ײ רב :הֶזה ֹורְֵּזַה םויִּב םֹולָׁשְלּו םִיַחָל םיִמֲחַרְלּו דֶמֶחְלּו חל הָבֹוטְל
 רֵבָדָבּ . םייַחְל וב ונֲעיִׁשּוהְו ,הֵבָרְבִל וב ּונֵדְקִפּו ךלא
 לֵא יִּכ ,ּוניִגיִע ְךיֶלֵא יִּכ ונֲעיִׁשֹוהְו י ניִלֲע םֵחַרְו . ּונֵנָחְו םּוח םיִמֲחַרְו הֵעֹוׁשֹי
 1הָּתַא םּוחַרְו ןּונח ךֶלֶמ '
 יי ר 7 אש רשי "יא לידי וו ויו ראש ששי ללא יי ירא

 שא .יכאלמ
 פייוו ,רעָטקאראמ ןעֶלעֶרייֵא ןייז ןיִא טְגיִל

 ץְראַה ןיוז ,םיִמֲחַר לַעַּב רעֶסיֹורְנַא זיִא רֶע
 זַא ןוא ,טְכעֶנְק עֶנייַז ּוצ םּונ רֶעייֵז זא
 רעֶמיִרָא ןייֵא טְמּוּק סֶע זַא טְהעֶז רֶע
 ןעֶנייֵפּוצְסיֹוא ְךיִז טְהיִמעֶּב ןּוא רעֶלְמעֶּב
 םּוצ ןָא סאָד רֶע טְמעֶנ ,רֹובְּכ ןייז ראפ
 ,םֶפאשְרְנייִרָּפ ןייז םֶהיֵא טְזייוַו ןוא , ןיִמּוג
 טינ טְרעוֶו ןייֵק טאָה גְנאַזיִנ יי םִגַהְ

 א (ט"ע רווחמ)

 ,רעֶטְסעֶקְרַא ןעֶטְמֶהיִרעֶּב טְלעוֶו ןייז ןעֶגעֶג
 רֶע טְצעֶׁש םיִמֲחַרְו דֶסֶח ןייַז דצמ ראָנ
 יוו ,זיא שמנ רעֶד ,לֶהיֵפ רֶהעֶז סאָר
 יִד ןעֶוו זַא אָרָמֶנ רעֶד ןּופ עּודָי זיִא סֶע
 ןיִרעֶטיִצ ,ת"ישה ּוצ הֶריִׁש ןעֶנאֶז םיִכָאְלִמ
 ןופ רַחַּפ ןעֶסיֹורְג םעֶד תָמֲחַמ רֶהֵעָז ייֵז
 ןייִר ְךאָד זיִא הֶריִׁש רֶעייֵז ןּוא , ת"ישה
 קינומ עֶכיִלְטעֶג איוו ,תֹורָז תֹובָׁשֲחַמ ןָא
 טסאפ 14 11
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 ולָּכ םֶלֹועָה לָּכ לע ְךולְמ .ּוניִתובַא יחלאו ּוניֵהֹלֲא
 עפוהו .ְּךֶרֵקיִּב ץֶרָאָה לָּכ לַע אשנחו ,ְּךֶדֹובְכִּב

 לָּכ עדי .ְּךָצְרַא לבת יִבְׁשֹוי לכ לע ָךְֶע ןֹואְנ רֵדֲהַּב
 חָּתַא יִּכ ,ריִצְי לָּכ ןיִבָיְו ,ֹוּתְלַעַּפ הָּתִא יִּכ ,לֹועַּפ
 לֵאָרְׂשִי יַהלַא יי ,ופָאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא לֹּכ רֶמאַֹו ,ותרצי
 חצר ּוניֵּבָא ילו טיח יי! ;הלשמ לֹּכַּב ותוכלמו ,ףלמ
 נֲעְּבַׂש , יָת ונקלַח ןתו .ְךיֶתֹוְצִמְּבּונָׁשְדַק ינסו
 והא נלסון יי | ,ךְתַעּושיִּב | ּונחְמשו ְּךְבּוטִמ
 ורב לֵאָרְׂשִי וב ּוחֹונה < שק תַּבַׁש צב הָבֲהַאָּב

 רבו תֶמֶא |
 .ץֶרֶאָה לכ לַע ךלֶמ .ַי הָּתַא ורב :רעל ן םיִקָו תמא

 ;ןֹורְכזַה םֹויְו לֵאָרְׂשִי (ן ֶּכשִה זייי ׁשֵרֵקְמ

 ריִמָּת ןוצָרל יִהְתּ ןוצרּב לבת הָבֲהַאְּב םָתְלַפַתּ .לארשי ישו ָתיּב
 :ףִמע לֵאָרׂשִ תַדֹובֲע

 הֶּתַא ורב :םיִמָחַרְּב ןויצל ךְּוׁשְּב ּוניניֵע הָניֲָה
 :ןויצל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמֲה יי

 ןנברד םידומ | יי אנה הֵּתַאָׁש 4 רנחנַא םידומ

 רֶׂשָּנ לב יָהֹלֲא ניֵתֹובֲא יֵהְּלאַו וניהלא ןָנ אוה הֶּתַאָׁש ףל ּונְחֹנֲא םידימ 2 םועְל ּוניֵתֹוכֲא יִהֹלאָו ּוניֵהֹלֶא
 תֹיאָדֹוהְו תֹוכְרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי ּוניֵרְצֹי | הָּתַא ּונֲעָׁשִי ןנמ ּונָּיַה רּוצ דָעְו
 ּונָהיִיָחֲהָׂש לַע ׁשֹורְקַהְו לֹורְנַה ףְמָׁשְל ֵּפְַנּו מ הָדֹונ רודו רודל אוה
 ףֹוסֲאָתְו ּונֵמִיִקְתּו נייחת ןֵּכ ּונָּתְמַיַקְו < ּףְריּ םיִרּוסְמֲה ונייח לע ָףֶתָלֵהְּת

 לע לש בכלב .ףרבעלו נֹוצְר תושעלו ףיִסנ לעו ףל תודוקפה ּוניִתֹומְשנ לַעְ ְףיִקְח רומשל בֶׁשָרָק תֹורְצַחְל ּנֵמֹויְלִנ
 : תֹואָרֹוהַה לֶא ְךּורְּב . ְךָל םידֹומ ּונְחְנֲאָׁש יֶתֹואְלַפָנ לַעְו ּונָמִע םוי לֵבְּבָׁש
 0 " רקוב בֶרֶע .תֶע לַכְּבֶש ףיֶתובוטְו
 םֶלועְמ ְךיִדָמֲח ומת אל יִּכ םֶתְרְמַהְו ףימחב לכ אל יִּכ בוטה ,םִיָרֲהַצְו

 | | ;ךֶל וניוק
5 

 שא יכאלמ
 יִרעָוְנּוא םאָו , םֶדְו רֶׂשָּב זְנּוא ןּופ תֹוחְּבְׁשִּתְו רעֶדְנּואו םיורנַא םְׁשיִנ ןעֶר זיא .,טְסאַׁש
 עָשיִראַנ טיִמ טְשיִמּוצ ןעֶגעֶז ןעקנאַרעֶג תֹוריִׁש יִד טְלייווְרעֶדסיֹוא טאָה ת"ישה א

 תובשחמ 19 11 א (ט"ע רוזחט)
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 דָעְוסליעֶל יִמָּת ּונּכלִמ ףמש םֵמֹורְתִיְו ְִרּבְתַי םֶלִּכ לֵעְו

 : ֶתיִרְב יִנָּב לַּכ םיבוט םייַחְל בֹותָכּו

 ,תָמָאָּב ךֶמֶׁש תֶא ּולְלקיו ,הָלֶס ְךּודֹוי םיִיַחַה לכו
 ,ַײ הֶּתַא ךורב :הָלָס ּונֵתְרָעְו ּונְתְעושי לֵאָה
 :תֹודֹוהְל הֶאָנ ךלו ְּךְמִׁש בוטה

 הָבותְּכַה ,הָרֹוּתַּב תֶׂשֶלֶׁשְמַה ,הָבָרְּבַּב ּונְכְרַּב ,ּוניֵתֹובֲא יהלאְו ניֵהלֲא ןוח
 .םַע ,םיִנֲהֹּכ ,וינבּ ןרֲהַא יפִמ הָרּומֲאָה .ךֶדֶכֵע השמ יִדָי לע

 ראי ; (ּוניבא םֶהָרְבַא תּוכְוִּב ןֹוצָר יִהְו להק) ; :ל ְךֶמֶׁשִיְו י יי  ףֶכְרָכָי ! רּומֲאַּכ 4

 | יל ויִָנָפ יי אָשָי ; (ּוניֵבָא קחְצַי תּוכְזִּב ןוצְר יִהְי מ להק) } : ָָנְחיִו לא ויָנָּפ .

 : ; (ּניִבָא בֶקֲעַי תּוכְזִּב ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ להק) ; םולש ל םֵׂשָיְ

 לַעְו ּוניִלָע םיִמֲחַרְו דָסֶחְו ןח הֶכָרְבּו הָבֹוט םֹולָׁש םיִׂש
 דָחֶאְּכ ּונָלְּכ ּוניִבָא ּונָכְרְּב .ְּךֶמֵע לֵאָרְׂשִי לָּכ

 תרות ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ָּתִתָנ ְךֶנָּפ רואב יִּכ .ְךיֶנְּפ רֹואְּב
 םולָׂשְו םייחְו םיִמָחַרְו הָכְרְבּו הָקָדְצּו דָסֶח תַבֲהַאְו םייַח
 .לֶכְבּו תַע לֶכְּב לֵאָרְׂשִי .ךמע תֶא ךרֶבְל ְךיֶניֵעְּב בוט

 ;ְךֵמֹולְׁשִּב הָעָׁש
 ,ףיִנפ ל בַתָּכִנְו רֵכָזְנ ,הָבֹוט הָסְנְרפּו ,םולשו } הָכָרְּב ,םיִיַח רָּפַסְּב

 : םולשלו םיבוט םייחל ,לֵארְׂשִי תיֵּב מע לֵכְו

 :םולשה הֶׂשֹוע .יי הָּתַא ורב
 א

 רנחנא

 שא יכאלמ

 רעֶמ זיִא ,לֶּפֶׁשַה םֶלוע םעֶד ןופ תֹובָׁשֲחַמ
 זְנּוא ףיוא תֹונָמֲחַר טאָה היה לייוו טיִנ
 לַּבִקְמ זיִא גוא ,ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶכיִלְּבְרעֶמְׁש
 תֹוריִׁש תֹולֵפְּת עֶרעֶזְנּוא טְּפאַׁשְּביִל םיִמ
 ,םיִנֵפֹואְו םיִפְרָׂש ןּופ יִװ רעֶמ ְךאָנ תֹוחָּבְׁשִּתְ
 ןיא ןעֶגאָז רימ סאוָו ,הֶנְוַּב יִד זיִא סאָד
 רעה ןייֵא "תֹואָלְפַנַה ןידא חַּבַהְׁשִי תַבְרִּב
 "הָרְמְ יִריָשְּב רחבה, רעָדְנּואוו עֶסיֹורְנ טימ
 ָךעָז טְלייוו רֶע סאוָו

 1 א (ט"ע רוזחמ)

 רה לא ְךֶלָמ, ְךאָד זיא רֶע םַנֲה תֹורְמִזְ
 ,טְפאַהְּבעֶל רעֶד ךאְר זיא רֶע "םיִמָלֹועָה
 ןּופ ; ןעֶמְלעוֶו עלא ןּופ םיִיַחַה רֹוקְמ 'רעֶד
 עֶרעֶזְנּוא ביל םֶהיֵא ייַּב זיא .ןעֶגעוְוְטְסעֶד
 ןעֶגאָז ריִמ יונ יֹוזַא ,תֹוחַּבְׂשִּתְו תֹוריִׁש
 ְךּוכיִלְמַי ְךיֶמיִמָת , ,טויַפ ִדָנַע םּוצ אָד
 םיִקיִרְצ עֶנייֵד ,"שַא יֵתְרָׁשְמ חור ֵכֲאְלמְּ
 ייִד יװ ,ןעֶּביֹול נּוא ןעֶגיִגיִק ְךיִד ןעֶכאַמ

 :רָעייַפ ןּופ ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלַמ
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 ףיו ןעֶמ טְּפאַכָק ףיוא ."ֹננַּכְלַ ּגוניִבָא טיִנ ןעֶמ טְגאָו ,תָּבַׁש םגא טְלאַּפעֶג הָנָּׁשַה שאו ןעט

 "דיל נאָטֶח ּונָּכְלַמ ּוניִבֶא, ייַּב הֶנ שם שאר ןעֶצְראַמ ןיא טיִנ

 לנפל ונאָטַח ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא ןוראה | - ןיהתופ
 הֶתֶא אָלָא ְךֶלֶמ ּונָל ןיֵא ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ףמש ןעמל ּונָמִע הֵׂשָע ּונָכְלַמ ּוניֵבָא
 הכט הָנָׁשּוניֵלֲע שדח ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 תושק תור לָכ ּונילֲעַמ לט ּנֵכְלַמ ּוניִבָא
 ֹניָאְנׂש תובשחמ לֵּטַּבּונֵכָלמ ּוניֵבָא
 וניָביוא תַצֲע רַפָה ּונֵכְלמ ּוניֵבָא
 וניִלְעַמ ןימשמורצ לָּכ הָלָּכ ּונָּבְלמ ּוניִבָא
 ונגיִרמקמו וננימשמ תֹויִּפ םותְס ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 תיִחְשִּו יִבְשּו בָעְ בֶרָחְו רָבָד הּלַּכ ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא

 ךֶתיִרְב יִנְּבִמ דַמְׁשּו ןועְו
 ְךְתָלֲחַנַמ הָפְנַמ ענֶמ ּונָּכְלִמ ּוניֵבָא
 וניֵתֹונֹוֲע לֶבָל לַחְמּו חַלְס ּונְָּלַמ ּוניֵבָא

 ט"ע שוריפ
 גיניק רעֶזְנּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא : דֶנייַפ רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא 378 ּוניִבָא

 ןּופ ןטש נוא רֶרוצ ןעֶדעֶי דְנעֶלְרעֶפ טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ גיִניִק
 גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ;זְנּוא רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ; ריִד ראפ
 רעזנוא ןופ רעֶלייֵמ יד ּפאָטְׁשְרעֶפ ןיִא :גיניק ןייק ןעֶּבאָה ריִמ גיִניֵק
 נּוא טְמעֶּפ רייֵמְרעֶפ גיניק רעֶזְנּוא ןייד ןופ זְנּוא טיִמ המ גיִניק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא , םיִגיִרְטקִמ גוא ןטש רעֶטאָפ לענוא : ריד טְרֶעייֵנ לַעָמיִה
 ׁשיִנעֶקְנעֶפעֶג גוא רעֶגְנּוה נוא דְרעוֶוְׁש רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא : עֶנעוֶו ןעֶמאַנ
 גוא דני נןא רעֶּבְראַרְרעֶפ ַא גוא ; רֶהאָי טּוגַא זְנּוא ףיוא ייֵנעַּב גיניק
 םעֶדְנּוּב עֶנייֵד ןופ גנּונעֶליִטְרעֶפ יז גיני רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא
 רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא ;רעֶדְניִק :תֹוריִדְג עְרעוֶוׁש עֶלַא זנוא ןופ לֵמַבִמ
 ;ּבְרַא ןייֵד ןופ הָּפָגִמ דייַמְרעֶפ גיניק +רעֶפ גיניק רעֶז ןּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא
 .ְךעֶפ גיֶניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא עֶרעֶזְנּוא ןופ ןעקְנאַדעֶג יד רעֶמְׂש
 עֶרעֶזְנּוא עלא וצ לחומ ייֵז נוא ּביִג גיֶניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶנְנּוא + ;רֶנייַפ
 גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא : דֶניִז רע ןופ טאר יד רעֶטְׁשְרעֶפ

 קָעמ 1 19 בי (פ"ע רוזחמ) |
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 הָחְמ  ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 : ךיִניע דֵגְנִמ

 הנשה שאר לש א םויל תירחש

 ּוניֵתאֹטַחְו וניֵעֶׁשִּפ רַכֲעַהְו
: 

 וניֵתֹובֹוח יֵרְמִׁש לָּכ םיִּבַרָה ְךיֶמֲחַרְּב קֹוחְמ ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ְךֶנָפְל הָמָלְׁש הָבּוׁשְתִּב ּונְרֵיזֲחַח ּונָּכְלִמ ּוניֵבֲא
 ְךֶמַע ילוחל הָמָלְׁש הָאּופְר חלש ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ּונָניִד רַזְנ עור ערק ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 םיבוט םייח רַפְסּב ונָבְתַּכ ונָּכְלמ וניִבָא

 הָעֹוׁשיו הָלּואְג רָפָסַּב נָבְתַּכ ונָּכְלַמ וניִבֲא

 : ְךיֶנָפְל בוט ןורְּבְְב ּונְרְבְז ונָּכְלַמ וניִבֲא

 )0 הֶלַּכְלַכְו הָסָנְרַּפ רָפְסְּב ונֵבְתַּכ ונַּכְלַמ וניִבֲא

 םש ןעמלו ךנעמל השע ארונהו רובגה לודגה לאה וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי

 הסנ קוספמו .יד ילב דע הבוב םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (אָסּונְרקִיַד) שודקהו לודגה

 ונתסנרפ םוי לבבו םויה וננחלושב םיכומסה לכלו ונל ןתתו ונל ןימותש יי ךינפ רוא ונולע

 תחנב קו הבר העיניבו תווטב אלו למעב אל רווסיאב אל דובככו החוירבו יולימב וניתונוזמו

 היהי אלשו הסנופ תדוט ילב השודקהו הרוהטה ךתדובע דוכעל לכונש ידכ . טקשהבו הולשבו

 השודקהו החותפה ךדיל םא יב םדו רשב תנתמ ידיל ונכיוצת אלשו המילכו השוב םוש הב

 יתיב היהישו ךידי תנתמ רצואמ ונל ןתו וניקסעו ונידי השעמ לכב ונכובו ונחיורהו ונחילצתו

 לוקימב ס"יוסל ןיוכיו תונלש לט סעב ונרמסי קר ויתויתופב סעס ו"ס סגסי סלע לסוי) ָהֶוְהַה תברב אלמ

 : (אָחּונְרְקיִד) לודגה ךמש תוכוב (סס
 "ראי, ריר... /ר/,ער, רע"

 שוריפ
 עֶרעֶזְנּא ןעָבייונּפָא ךאמ נּוא ּפָא קעָמ
 ןעֶנעֶמ ןופ גְנונעֶגעֶפְׁשְרעֶרְיוִו גוא רֶניִ
 רעֶזְנּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא : ןעֶגיֹוא עגייד
 ֶלּופ ןייב םיִמ םיוא קעָמ ניק

 רעק גיִניֵק רעֶזְנּוא רעֶמאַּפ רעֶזנּוא
 עֶניִמְכיִר טיִמ ריִד ראַפ רעֶריוִו זנּוא
 רעֶזְנּוא רעֶטאַפ  רעֶזְנּוא :הָבּׁשְּת
 יד ּוצ הָאּופְר עֶצְנאַנַא קיש גיניק
 רעֶזְנּוא :קְלאָפ ןייב ןופ עקנארק

 מ'ע
  םאָד םייַר ּוצ גיִניֵק רעֶזְנּוא רעֶמאַפ
 רעֶזְנּוא :ןיד רַזְג רעֶזְנּוא ןּופ םעֶזייֵּב
 א קְנעֶרעֶג גיניֵק רעֶוְנּוא רעֶטאַּפ
 ; ריד ראפ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג ןעֶמּוג םּוצ
 ּביירְׁש ניִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא
 :ןעֶּבעֶּג ןעֶטּוג ןופ ףוב ןיִא זְנּוא
 ּבייֵרְש ניִניֵק רעֶזְנּוא רעֶמאָפ רעֶזְנּוא
 :ףֶליֵה גּוא גְנּוזייֵלְרֶע ןופ וב ןיִא זָנּוא
 ּבייֵרְׁש ניִניֵק רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא
 :גְנּורעֶגְרֶע גּוא הָמָנְרַּפ ןופ ְךּוּב ןיִא זנּוא

 : ןעֶגאָו סאָד ןעֶמ לאָו ' "הָלָּכְלַבְו הָסָנְרַּפ רֶפְסֶּב ּונָנְתֶּכ ּונָּכְלַמ ניִבָא, טְנאָו ןןח רעד ןעֶו (*

 ראַּפ ןעֶליִו רעֶד ןייז לאָז םִע ןֹוצָנ יהי
 ןופ טאָנ נּוא םאָנ רעֶזְנּוא טאָג ריִד

 רֹוּבִנֲה לדה לֵאָה ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶנְנּוא
 12 (מ"ע .רוזחמ)

 ןופ נוא ןעֶגעֶוְטעֶגייֵד ןופ ּוהָמ .אָרֹונַהְו
 ןעֶגיִלייֵּת םעֶד ןעֶמאָנ ןעֶסיֹורְג ןייר ןעֶגעוֶו
 יתוקירמנ, קּוסָּפ םעֶד ןּופ םיֹורַא טייֵנ סאוָו
 םכל 2



 הנשה שאר לש א םויל תירחש

 תויִכֶז רַפְסְּב ּונֵבְתָּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 הָליִחְמּו הָחיִלְס רֶפְסַּב ּונָבַתָּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 בֹורָקְּב העושי ּונָל חַמְצַה ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא

 ךֶמַע לֵאָרְׂשִי ןרק ז
 חיש ןרק ל

 ְךיֶתֹוכְרְּבִמ :ּונידי אלמ ּונֵבְלַמ ּוניִבָא
 עַבָש ּוניִמְסַא אֵלַמ ּונָכְלַמ ּוניִבָא
 וניִלע םֶחרְו סוח ונלוק עמש ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ונתלפַת תֶא ןֹוצָרְבּ םיִמָחַרְּ לַּבק ּונֵבְלַמ ּוניֵבָא

 ברה ונָּכְלַמ וניִבֲא
 םֶרָה ונָּכְלַמ וניִבֲא
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 4" א א שלש לרש'ר

 ט"ע שוריפ
 ּבייַרְׁש גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶּטאַּפ רעֶזְנּוא |

 רעֶזְנּוא תי ןופ ְךּוּב ןיִא זְנוא
 זנּוא בייִרָש גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶמאָּפ
 .ְךעֶפ גּוא גויי ןופ ְךּוּב ןיִא
 גיניק רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא : גנּוּבעֶג
 דְלאַּב זְנּוא ראַפ ןעֶצאָרְּפְׁש ךאמ
 רעֶזְנּוא רעֶמאַפ רעֶזְנּוא :ףֶליִה ןייֵא
 ןופ טְפאַׂשְרעֶה יִד .ּבייֵהְרעֶד גיִניֵק
 רעֶמאַפ רעֶזְנּוא :לֵאָרָׂשִי קְלאַפ ןייַד
 טְפאַׁשְרעֶה יד ּייֵהְרעֶד יי רעֶזְנּוא

 רעֶזְנּוא : ןעֶטְּבְלאַועֶג ןייב רוד ןּופ
 לְהיֵפְרעֶד גיִניֵק רעֶזְנּוא רעֶטאפ
 גְנוׁשְטְנעֶּב ןייד ןופ דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא
 .רעֶד גיניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַפ רעֶזְנּוא
 טיִמ ןערעלבייפש עֶרעֶזְנּוא לְהיֵּפ
 רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא ;טייֵקעֶמעֶז

 ץיִׁשעֶּב עֶטיִטְש רעֶזְנּוא רעֶה גיִניק
 :זָנּוא רעֶּביִא ְךיִד עֶמְראַּבְרֶע .נוא
 םעֶנ גיניק רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא
 ןעֶּליִו טיִמ נוא תֹונָמֲחַר טיִמ ּוצ

 .הניההת
 ׁשְטייֵט זיא םאֶר ,"יד יִלַָּב רע הֶכָרְּב םָכָל
 נּוא ןעֶרְהעֶּלְסיֹוא ףייא ףיֹוא לעוֶו ְךיִא
 ןופ גּוא ,גּונעֶג נוא גּונעֶג תֹובָרְּב ןעֶסיִג
 "וו ְךיֶנָּפ רֹוא ּונילע הָסְנ, קֹוסָּפ םעֶד
 ְגּוא ףיוא ביה טאָג שמייט זיִא םאָד
 ראַפ טְסְלאָז ּוד ,םיִנָּפ גיִטְכיִל ןויב ףיוא
 עֶּלַא נוא ְנּוא ןעֶּבעֶג נוא ןעֶטייֵרְּב ןָא זְנּוא;
 ׁשיִּמ רעֶזְנּוא ייַּב ןעֶסֶע סאוָו ןעֶשְטְנעֶמ
 נּוא הָסְנְרַּפ רעֶזְנּוא .גאָמ עֶלַא גוא טְנייַה
 2רעֶד טיִמ טייקלופ טיִמ זייַפְׁש רעֶזְנּוא
 ןעֶלאָז ריִמ טיִנ ,דֹובָּב טיִמ גּוא גְנּורעֶמיירְּב
 ְךאַזַא הָסָנְרִּפ יד ךרּוד ןּוהְמ ּוצ ְןעֶפְראַד
 ןעֶפְראַד ןעֶלאָז ריִמ טיִנ ,רּוסָא זיִא רֶע סאוָו
 תַחַנְּב זְנּוא וייַּפְׁש ,ןעֶטייֵּבְרַא ּוצ רעֶוְׂשי

 19 (מ"ע | רוזחמ)

2 

 ןעֶלאָז ריִמ סאָר ןייֵׁש נּוא ליִמְׁש הָוְלַׁשְבּ
 ןעקְנאַרעֶג עֶנייֵר טימ ןעֶגיִר ךיד ןעֶנעֶק
 רעֶזְנּוא לאָז ףיוא ,הָסָנְרַּפ תֹנֲאַדְו תַדרִמ ןָא
 ןייא נּוא הָשּוב ףרּוד ןייז טיִנ הָמָנְרַּפ

 ןָא ןעֶּפְראַֹד טיִנ ןעֶלאָז ריִמ םאָד דְנאַׁש
 ,םֶרְו רֶׂשְּב ןייִא ןּופ הָנְּתַמַא ּוצ ןעֶמּוק ּוצ
 עֶנעֶפָא ןייר ןוּפ ןייז לאָז הָסָנְרַּפ רעֶגְנּוא
 ןעקְיְלְנעֶּב וָנּוא טְסְלאָז וד ,עֶגיִלייֵה יִד דְנאַה
 ןייד ןייז לאָז סַע .,ןעֶרעֶטייֵרְּבְרעֶד נּוא
 ' ןיִא גוא םיִקָמֶע עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןיִא הֶכְרִּב
 ונּוא ביג ,ןּוהָּט ןעֶלעוֶו ריִמ סאָָו םעֶלַא
 ּבּומָׂש ןיימ סאָד רֶצֹוא ןייד ןופ הָנְּתַמ ןייֵא
 ,ןֵּמָא גְנּוׁשְטְנעֶב םיִטאָג טיִמ ליפ ןייז לאָז

 !ןֹוצָר יהו ןֵּכ
8 
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 ונְתְלפתל םימש ירעש חַתַּפ ונָּכְלַמ ּוניֵבָא

 -  ונְחָנֲא 'רַפָע יִּכ רֹוכָז ונֵּכְלַמ וניִבָא

 06 44 0 9 ְךיֶנָפְלִמ םקיר ונבישת לא אנ ונָּכְלַמ וניִבֲא

 תַעְו םיִמֲחַר תַעַׁש תאוה העשה אהת ונָּכְלַמ וניֵבֲא
 ְךֶנָפְלַמ ןֹוצָר

 ונפט) ּוניִלְלֹוע לַעְו ּוניֵלֲע לומח ונָּבְלַמ ּוניִבֶא
 ְךָׁשְדק םֵׁש לַע םיִנּורֲה ןַעַמְל השע ונָכלַמ וניִבָא
 | ּךֶוחַי לַע םיחובט ןַעַמְל הֵׂשֲע ונָּכְלַמ וניִבָא

 םימבו שָאב יאב ןעמל הֵׂשֲע ּונכלמ וניִבָא

 ךמש ׁשּודיִק
 ךּופשה ְךיֶדָכֲע םד תמקנ ּוניֵניֵעְל םוקנ ונכלמ ּוניֵבֲא

 ּונְנֲעַמְל אל םא ָךְנֲעַמְל הֵׂשֲע ונָּכְלַמ ּוניִבָא

 ונעישוהו ְךנעַמְל הֵׂשֲע ונָּכלַמ וניִבָא

 - םיִברה ףךימחר ןעמל הֵׂשֲע נָּכְלַמ וניִבֲא |
 .ןאש"לשי

8 ** 40 9 060 44 3 
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 ט'ע שוריפ
 רעֶטאָּפ רעֶזְנּוא :םאַּבעֶג רעֶזְנּוא

 ןופ ןעֶרֶעיומ יִד ןעֶפְֶע גיִניִק רעֶזְנּוא

 : טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא ראפ לעֶמיִה םעֶד

 קְנעֶרעֶג גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא

 רעֶזְנּוא :ררע ראָנ ןעֶנעֶז ריִמ םאָד
 ךאָד ְנּוא זאָל גיִניֵק רעֶזְנּוא רעֶמאָפ

 : ריִד ןופ רֶהעָל ןעֶרעקרעֶדיוִו טיִנ

 זאל ניִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא

 םיִמֲחַר ןּופ הָעָׁש ןייֵא ןייז הָעָׁש יד

 רעֶטאַפ רעֶזְנּוא : ריד ראַפ ןוצר נוא

 רעֶּביִא ףיד םעֶראַּבְרעֶר גיניק רעֶזְנּוא

 עֶנייֵלְק עֶרעֶזְנּוא רעֶּביִא נוא זְנּוא

 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא : רעֶדְניִק עֶגְנּוי נוא

 יִד ןעֶנעוֶו ןּופ ןהמ גיִניִק רעֶזְנּוא

 ןייד רעֶּביִא ןעֶנאָּלְׁשְרעֶד ןעֶנעֶו םאוָו
 12 (ט"ע רווחמ)

 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא :ןעֶמאָנ .ןעֶגיִלייֵה
 יד ןעֶנעוֶו ןופ ּוהְמ גיִניֵק רעֶזְנּוא
 ןייד רעֶּביִא ןעֶטְכאָׁשעֶג ןעֶנעֶז סאוָו
 רעֶזְנּוא רעֶמאָּפ רעֶזְנּוא : טייֵקְנינייֵא
 ןעֶנעֶז סאוָו יד ןעֶגעוֶו ןּופ ּוהֵמ ניִניִק
 ףיוא רעֶסאוַו נּוא רֶעייֵפ ןיִא ןעֶמּוקעֶג
 רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא :םֵׁשַה ׁשּודיִק

 םיִטְכעֶנק עֶנייַד ראַפ הָמְקָנ םעֶג גיניק
 .ןעֶסאָגְרעֶפ טְסיִזְמּוא זיִא סאוָו טּולְּב
 ּוהְט גיִניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזְנּוא
 ןופ טיִנ בוא ןעֶגעוֶוְטעֶנייֵד ןּופ
 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא :ןעֶגעוֶו םיְרעֶזְנּוא
 ןעֶגעוֶוְעֶנייֵר ןּופ ּוהְמ גיִניִק רעֶזְנּוא
 רעֶטאָפ רעֶזְנּוא ּ{דְנּוא ףלעַה נּוא
 עֶסיֹורְג עֶנייֵד ןופ ּותְמ גיִניִק רעֶזְנּוא
 תונמחר 4



 וו אצ הנשה שאר לש א םויל תירחש
 אָרונַהְו רובגה לודגה ךמש ןעמל השע ּונָּכְלַמ ּוניִבֶא

 וניִלָע אָרְקִנָׁש
 ונמע הֵׂשֲע םיִׂשֲעַמ ּונְּב ןיִא יִּכ ּונֵנֲעַ ּונֵנָח ּונָכְלמ ּוניֵבָא

 . ונעישוהו דֶסֶחְו הקְדצ
 גג

 ,ּהיִתּוכְלַמ ְךיִלָמִיְו .ּהיֵתּועְרַּכ אָרָב יד אָמָלָעְּב אָּבִר ּהיִמָש שדקתיו גת
 ביִרָק ןמזִבּו אָלְנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לכד ייַחְבו -ןוכימויבו ןוכיַחְּב

 -- :אָיַמְלָע יִמְלַעְלּ םַלָעְל ֵרָבְמ אָּבַר ּהיִמָש אָהָי .ןָמָא ּורְמִאָו
 אָשְרּוקְד ּהיִמְׂש לֵּהְתִיְו הלַעתיו רֶדֵהְתִיְ אָׂשִנְִיַו םָמֹורְתִיַ ראפְתִיְו חה ְֵּׂשִיְו
 אָתָמֲחִנְו אָתָחְּבשִּת .אָתָריִׁשְו 'אָתָבְרַּב לַּכִמ אָליֵעְלּ אָליֵעְל אּוה . ְךיִרָּב

 ' ;ןֵמָא ּורְמֶאְו אָמְלֲעַּב ןָריֵמֲאַד
 ; ּונֲתְלִפְת תֶא ןוצְרְבּו םיִמֲחַרְּ לָּבִ להק

 יִד ןוהּובָא םָדָק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכְר ןֹוהְתּועָבּו ןוהָתֹולְצ לֵּבִקֲתִּת ןוײ
 : ןמא ומ איִמְשָּב

 : םלּוע דעו הֵּתַעַמ ףְרובְמ ײ םָׁש יִהְי להק

 +ןמָא רְמֶאָו לֵאָרְׂשִי לב לַעְו וניֵלֲע םיִיַחְו אָּיִמְׁש ןִמ אָּבִר אָמָלֶׁש אָהְי ןח
 : ץראו םִיַמָׂש השוע 5 םִעֶמ ירֶזע להק

 ;ןֵמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִילַּ לַעְו ּוניֵלֲע םולָש הֶׂשֲעַי אּוח ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע וו
 :ףסומ ְךאָנ םעֶלַא ךיז טְניִפעֶג םאָד , "יכוא רָוְְלא ןיא , "ב", םעֶד אָד ןעֶנאָנ סיר יד
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 ;סאָר ןעֶמ טְגאָז ,ׁשְרָיק ןֹורא סאָד טְנעֶפֶע ןעמ רעֶדֶייִא
 לָּכ תּוכְלַמ ּךְתּוכְלַמ :ְךיֶׂשֲעַמְּכ ןיאו יָנֹדֲא םיִמלָאָּב ףומָּפ א

 טא," ע"א "יע" 57 רשי לא "אעשי"ר רעש

 ט"ע שוריפ
 ,ונֹוא רעֶפְטְנֶע גוא ְנּוא גיִלעֶזְטייֵל רעֶטאַפ רעֶזְנּוא .ןעֶנעוֶו תונמחר
 םיִשָעַמ ןייק טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ןעוֶו ןייד ןעֶגעֶוֶו ןופ ּוהט גיִניִק רעֶזְנּוא
 טיִמ ומ דֶסֶהְו הָמָדְצ ּונָמִע הֵׂשֲע ,םיבומ ןעֶגיִטְכְראָפ נוא ןעֶקְראַטש ןעֶמיֹורְג
 ףְלעֶה נוא רֶסָח נוא הָקָדְצ זנוא ףיוא ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו םאוָו ןעֶמאָג
 ;ןְגּוא גיָניִק רעֶזְנּוא רעֶטאַּפ רעֶזנּוא : : א

 יהיו 5 12 (ט"ע רוזחמ)

 "י"ט"
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 ףולמי יי ךלמ יי ךֶלֶמ יי :רודָו רוד לֵכְּב ְךְּתְלַׁשְמִמּו םיִמָלוע
 : םֹולָׁשַּב ומע תֶא דְרְבָי יי ןּתִ ומַעְל זוע יי : דַעְו םֶלועְל

 םִיַלָׁשּורְי תומוח הָנְבִּת ןויצ תֶא ךֶנֹוצָרִב הָביִטֲה םיִמֲחַרָה בָא
 ; םיִמָלֹוע ןודָא אָּׂשִנְו םֶר לֵא ְךֶלֶמ ונְחֶטִּב דבל ףב יִכ |

 :םאָר ןעֶמ טְנאָז , שָדוקה ןורָא סאָד טְנעֶפֶע' ןעֶמ תַעַׁשְּב

 ףיביא וצפו יי הָמּוק השמ רֶמאֹיַו ןֹורָאָה ַעֹוסְנִּב יִָיַ
 רַבְדּו הרות אַצַת ןויִצַמ יִּכ : דיְנַּפִמ ךיאְנשְמ ּוסְניְו

 לֵאְרְׂשִי .ֹומַעְל הֶרֹוּת ןֵתָנָׁש ְךּורְּב :םֶיְלָשּורִמ ַײ
 ;ֹותְׁשּודְקַּב

 לייַהְמ ַא נוא . ,*תֹודָמ ג'י, ןייק טיִנ נוא ,"םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבַר; טיג ןעֶמ טְגאָז תָּבַׂש םּוא
 : אָו סאָד ןעֶגאָז נוא גַהּונ ףיִז ןענע]

 דָסֶח ברו םִיַּפַא ְךֶרֶא ןונחו םוחר לא יי יי ג
 ןֹוָע אשונ םיִפְלַאְל דָסֶח רֵצֹונ תֶמֶאְו
 :הקנו הֶאָטַהְו עׁשָפְו

 פוהְמּו יִתָלִאְׁש ןֵתְו יִנֹוצְר קֵפָהְו הָבֹוטְל יִּבִל תולֵאְׁשִמ אֵלֵמ םֶלוע לָׁש ונובר

 ב

 .הָליִחְמ .דָמֶחַּב הָליִחְמ , יִתיֵּב יִשְנַא תֹונֹוֲע לַּכ לַעְו יתונוע לַּכ לע יל

 ט"ע שוריפ
 רעֶד סאָד ראו סֶע נּוא עפ יִהְיַו

 גייִצְרָע הָשמ טְנאָז טֶהיִצ ןורָא
 -יֵרָפְׁשְרעֶּפ ךיִ ןעֶזאָל נוא טאָג ְךיִד
 יז ןעֶזאָל נוא דְנייַפ עני ןעֶמ

 . ןעֶסאַה ְךיִד יד ריד ראפ ןעֶהיִלפ

 םיוא טְרעוֶו ןויצ ןּופ ןעֶד ןויצפ יּפ

 1 ְסאָנ הָאּובְנ יד נוא גְנּונְרעֶל יד ןייג

 יז טְּביולעֶג ְךּורָּב :םילשּורי םיוא
 הָרוּת יד ןעֶּבעֶגעֶגעֶג טאָה אָד רעֶד
 רעֶנייַז טיִמ לֵאְרְׂשִי קְלאַפ יי וצ

 ;טייֵקנילייַה

 מייל נוא רעֶניִמְראַּבְרעֶד םאָנ 5 ײ

 ןייַז טְרעֶגְנעֶלְרעֶד גּוא רעֶנילעֶג
 19 (ט"ע רווחמ)

 גוא ןעֶפאָרְטְׁש ּוצ דְלאַּב טיִנ ןעֶראַצ

 טיִה רֶע תָמָא נוא רֶמָח טימ ליִפ זיִא

 עב וצ ׁשְטְנעֶמ םעֶד ןּופ רֶחֶח םעֶד

 לְהיִּפ ןיִא רעֶדְניִק עֶנייֵז וצ ןעֶלאָצ

 -רעֶפ רֶע ,םּורַא תורוד טְנעֶזיֹוט

 עֶנעֶליוִוְמּומ ּוצ להומ זיא נוא טְנאָרְמ

 גוא דֶניִז עֶגיִרְסיִעְכַהָל נוא דָיִ

 : ןייֵר טְכאַמ נוא דֶניִ עֶניִרעֶגְמּוא

 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ רעֶה םָלֹוע ל ונובר

 טעָבַעָב עֶנייֵמ ליִפְרעֶד טְלעוֶו
 ןיימ ןשָהיִצְסיוא ְךאַמ נוא ןעֶמּוג ּוצ

 .ּטעֶּבעֶג ןיימ ריִמ ּביִג נּוא ןעֶליוִו
 : עֶנייַמ ףיוא לחומ רימ ייֵז נוא לֹוהְמָתְו

 עלַא 6
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 יֵנֵרְקַפּו ףיִנָפָל בוט ןורָּכַזְּב יֵנֵרְכִוְו :יִעָשְּפִמּו ינועמו יִאָטחִמ יִנרחמְו .םימחרּב
 ,םולָשְלּו םיִבֹוט םיָיַחָל ,םיִבּורֲא םייחל ינרכזו םיִמֲחַרְ הָעּושי תַדּוקְפַּב
 תַכיִרֲאַ דֹוכָכְו רֶׁשֹועְו שולל דֶגֶבּו לֹוכֲאְל םֶחֶלְ הָלַבְלַבְו הָבֹומ הָסָנְרַפּו

 ָהיֶתֹודֹוס יקמע .ליִבָשַחְלּ ןיִבָהְל הָניִבּו לכשו + יִתוצְמְבּו הֶתָרֹותְּב תונֲהַל םיִמָי
 רֹזְנּו וניִדְי הֵׂשֲעַמ לַּכ תֶא ךֵרֶבְתּו ּוניֵבֹואְכַמ לָבְל הָמְלְׁש הָאּופְר קָפָהְו
 תוׁשָק תורי לַּכ ונילעמ לֵמַבּו .תֹומֲחָנְ תועו ושי תובומ תורי וניִלָע
 : ןֹוצָר יִהְי ןֶכ ר ןֵמָא ,הָבּוטְל ּוניִלֲע יִָׂשְו ויָצֲעֹויְו תּוכְלַמ בֵלֹּב ןֵתָו ,תועָרָו

 :יִלֲאֹוגְ יךוצ 1 ' ְךיֶנָפְל יִבל ןויִגָהו יִפ יִרְמֶא ןוצרל יְהִי

 ט"ע שוריפ

 ארעי"

 ןייֵא דָנוזעֶניזיוה ןיימ ןופ דָניִז עָלא

 טיִמ הָליִחְמ ןייא דאָנעֶג ןופ הָּליִחְמ

 ןופ ףיִמ גיָנייֵר נּוא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד
 מו ןייא טימ ְךיִמ טְכאַד רֶניִז עֶנייַמ

 גוא יקי , ריִד רעֶפ ּוצ ׁשעֶנעֶגעֶרעֶג

 יעָּב ןייֵא טיִמ ןעֶלעֶפעֶּב ְךיִמ ּוהְט

 טייקְמעֶראַּבְרעֶד נּוא ףֶליִה ןופ גנּולעֶפ

 ןעֶמּוג םּוצ ןעֶטְנאַד ְךיִמ וה נוא

 גוא הָסָנְרַּפ ּוצ דיִרְּפ נוא ןעֶּבעֶּל

 טיֹורְּב ךעֶּב ְּבאָה לאָז ז יא נּוא זייִפָש

 ּוצ א רייֵלְק ןייָא נּוא ןעֶסֶע ּוצ

 עֶרֶהֶע גוא טיי נוא ןעְריילק

 ןעֶדיִמ גוא ןעֶנְרעֶל וצ געֶמ עֶגְנאַל נגא
 עֶנייַד ןיִא נוא הָרֹוּת ןייד ] ןיִא ְךיִז

 נּוא טייֵהְנּולְק ריִמ ביג גּוא תֹוָצַמ

 ּוצ נוא ןייֵטְׁשְךעֶּפ ּוצ דְנאַטְׁשְרעֶפ

 . תודוס עָפיִמ עֶרֶהיֵא ןעֶמעֶנְרעֶפ

 גנּולייֵה ןייא ןעֶהיִצְמיֹוא ףאמ גוא קֵפָהְו

 וד גּוא ןעֶנאַמייוו עֶרעֶזנּוא עֶלַא ּוצ

 ןּופ קְרעֶו עלא ןעֶשְטְנעֶּב טְסְלאָז
 ףיוא רֶקוג ייֵז וא דְנעֶה עֶרעֶזְנּוא
 וא ףֶליֵה תֹורִזְג עֶטּוג ןָנּוא
 זנּוא ןופ לֵמַכְמ ייֵז נּוא גְנּוטְסייֵרְמ
 ּביִנ גוא זייַּב נוא ׁשיִנעֶרעוֶוְׁש עֶלַא
 רעֶזְנּוא ןופ ץְראַה יִר ןיִא תֹועְר עֶטּונ
 ןעֶרעֶה טאָר עֶנייַז תא גיניִק
 ּוצ ןוא ףיוא ןעֶרעֶה ייֵלְרעֶלַא
 ןייז לאָז יוזא ו .ןֵמָא ,ןעֶמּוג
 ,אוה ְךּורָּב טאָנ ןופ ןעֶליוִו רעֶד
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 .ןעֶמעֶגְסיֹוא ןופ הָנוְת
 ,הָרֹות רָּפֵס סאָד סיֹוא טְמעֶנ ןעֶמ תַעָשְּב טְגאָז ןעֶמ םאוָו םִיַלָׁשּורְי ןופ הָנִחְת ָעייֵנ ןייֵא

 ןייא םְלאָמעֶד זיא ,םיִמֲחַר יבעש יד לעֶמיִה ןיִא ןעֶמ טְנעָפָע ,ׁשֶדֹוקַה ןירא סאָד טְנעֶפֶע ןשָמ ןעֶט
 : םיָטּוג םעֶלַא טיִמ הָסָנְרַּפ ןיִא דְנּועֶג ןעֶטעֶּב גצ םיֹוא ףיִז ןֹוצָר תַע

 ןייַז לאָז סֶע ןֹוצָר יִהְי .פלל ל ֹונֹוּבַר
 ןיימ טאָנ ריִד ראַּפ ןעֶליוִוְרעֶד

 ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַט ןופ טאָג נוא טאָנ
 ירעש יִר טְצעֶי טְסְנעֶפֶע וד יונ יוזַא
 ןיימ ןעֶרעֶה ּוצ ּומְסְלאָז ,םיִמֲחַר

 19 (ט"ע רווחמ)

 נוא ,ּסעָּבעֶג ןייַמ גּוא ,ייֵרְׁשעֶג
 עֶנייַמ נוא ןאמ ןיימ טיִמ ְךיִמ טְסְלאָז

 ןעֶּבעֶג רעֶדְניִק םיָדְנּוק גּוא רעֶדְניִק
 רעֶד נּוא ,חִוַויִרְּב הָסְנְרַּפ נּוא דְנּוזעֶג
 תובָא עֶגיִלייֵה עֶרעֶזְנּוא ןּופ תּובְז

 לָאז 7



 .ןעמענ סיוא ןופ הנחת 14
 ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג ןעֶלאָז ריִמ גוא םוי םעֶד יב ןייֵמְׁש ייַּב זְנּוא לאָז
 ;ןֵמָא ,בוט לָּכ טיִמ ,ןיינ יב הוז ןעֶלאָז ריִמ זַא .ןירה
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 ,תֹודֵמ הֶרֶׂשֶע שלש הָנְחִּת
 ינְהאָמ ייֵרְד רִעיֵרְּפ ןעֶמ טְגאָו , תורות יִרְפִמ יד ןעֶמעֶנְסיֹוא ייַּב תודמ הֵרָׂשָע ׁשלְׁש טְנאְו ןעֶּפ תַעַׁשְּב

 :םאָד ןעֶמ טְגאָו ְךאָנ רעֶד 9

 ױזַא .ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו דָניִז } ןָא ְךיִמ ּוהְּט ְךיִא :פזש יִׁש ונובר
 עֶנייֵַד ןּוהְטעֶג ןֶא ןעֶּבאָה ריִמ יונ סאוָו תודמ גיי יד ןָא ןעֶנְהעֶל

 ְךעֶלעֶטְנעֶמ עֶסייוַו ןיִא תורות יִרְּפִס ךיִא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד לעֶטייֵא ןעֶנעֶז
 עֶרעֶזְנּוא םייונ ןעֶכאַמ ּומְסְלאָז ױזַא | ןייד ןעֶטעֶּב ןעֶלעֶטְׁש אָד ְךיִמ ּוהְט
 ריִמ סאוָו הָמָׁשְנ רעֶר ןופ ' ןעֶקעֶלְפ ןעֶמ יוִו יױזַא ןעֶד ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה
 עֶרעֶזְנּוא טיִמ 'טְקעֶלְפעֶג ןייַא ןעֶּבאָה ; ׁשֶדֹוקֲה ןורָא םעֶד ןּופ ריִט יד טְגעֶפֶע
 ןעוֶו טייֵמְׁש קּוסָּפ ןיִא יונ יוזא דָניִז עֶיִלייה ןייַד ןעֶהיִצְסיֹוא לאָז ןעֶמ סאוָו
 יונ םיור ןייז ןעֶלעוֶו דְניִז עֶרֶעייֵא ןעֶנעֶפֶע ּוטְסְלאָז יוזא הָרֹוּת רֵפָס
 םייװ יִיָז ְךיִא לעוֶו ,םיִראָפ עֶמיֹור טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר ןופ ןעֶרֶעיֹוט עֶנייַד
 ;ןעֶכאַמ | עֶרעֶוְנּוא ןייַנ לַחֹומ זְנּוא טְסְלאָז נוא
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 ,הָׁשֹודְקַח ץֶרָפִמ םיימה תַלַפְּת
 ,שָריִקַה ןֹורָא ןופ תורות יִרְפִס יִד םיוא טְמעֶג ןעֶמ ןעֶוֶו רּופָפ םֹי גוא תנָׁשַה שאו םוא

 :םאָד ןעֶמ טְגאָו

 ןעֶמיִמ ןעֶפּור ןָא ראָנ ךיד םּוהְּט רֶע | נא םאָנ רעֶגיִמְראַּבְרעֶר ןייֵא טְסיִּב ור ָ;! 0
 ףיִד ּוטְסְמְראַּבְרעֶד לזא ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד רעֶּביִא ףיז טְסְמיִראַּבְרעֶד '
 ֵהֹומ םֶהיֵא טְסיִּב נּוא םֶהיֵא רעֶביִא ןייא טְסיִּב וד נּוא ,טְגיִדְניִז רֶע רעֶדייֵא |

 ;תֹוריִבֲע עֶנייז טְסְמיִראַּבְרעֶד ּוד נּוא טאָנ רעֶניִצְראַהְמיִראַּב
 ל םעֶד ףאָנ ןעָׁשְטְנעֶמ םעֶד רעֶּביִא ףיד
 רעֶניִלעֶזְטייֵל ןייֵא טֶסיִּב ּוד :יא ןּונַהְו ; טֶסיִּב גוא ירי טאה רֶע יו םעלַא

 םעֶר ןעֶגיִלעֶזְטייַל ּוטְסּוהְּט .טאָג ;הָבּׁשְּת רעֶד ףְרּוד לֵחֹומ םֶהיֵא
 וד נוא "טאג רעֶגיִרעֶגיִג ןייֵא טְסיִּב וד לא ריִד ראַפ ּוצ הָלִפְּת טיִמ טְמּוק אָד רעֶד ,

 :םֶהיָא רעּביִא ְךיִ טְסְמעֶראַּ עֶד םעֶד ּוצ ,גיִצְראַהְמיִראַּב טְסיִּב -ךעֶד ןיִא רְלאַּב םֶהיֵא ּוטְסְרעֶה רעֶד יוזַא ? - ִד םע יצראהמו ,
 ןָא טּוהְּמ ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןעֶמיִמ ףיד
 רעֶד ּוצ םאֵזְנְנאַל םֶסיִּב ּוד םופא ְךֶרֶא : םֶהיֵא רעֶּביִא ךיד ּוטְסְמיִראַּבְרעֶד יֹוזַא ןעֶפּור
 ןייד טְסְרעֶגְנעֶלְרעֶר ּוד נוא ןעֶנְרעֶצ טאָנ רעֶגיִצְראַהְמיִראַּב ןייֵא טֶסיִּב וד םוחר

 טְסְלייֵא , עֶׁשָר םעֶד ּוצ ּוליִּפֲא ןעֶראָצְמּורְנ | םעֶד רעֶּביִא ףיר טְסְמיִראַּבְרעֶד נּוא

 ףאנ ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ןעֶלאָצעֶּב וצ טיִנ | טְסְלאָז ּוד טְועֶגעֶּב אָר רעֶד ןעֶׁשְטְנעֶמ
 ּוד טְרֶעיינ .ףַאָנ םיִעָר םיִׂשֲעַמ עֶנייַז } ּוד נּוא ןעֶמְראַּבְרעֶר םֶהיֵא רעֶּביִא ְהיִד
 רָע טעוֶו טְכייֵליִפ ןעֶטְראַו םֶהיֵא ּוטְסּוהְמ ; רֶע ןעוֶו ראָניִנ לעֶטייֵא טְסְנּוזְמּוא ּוטְסּוהְט
 ; ןּוהָט הֶבּוׁשְּת . 2 ל טיִנ טאָה תּוכְז ןייה ךייַלְנ

 ברו (ט"ע רווהמ)



 השודקה ץראמ םייחה תלפת
 דאְניִג לֶהיִפ טזייונעָּב ּוד נּוא רֶסֶח בֵרָּח

 ליִפָא סאוָו יִד ןעֶשְטְנעֶמ יד ּוצ
 :ןעֶּבאָה תּוכְו ןייק ראָנ

 רעֶגיִטְפאַהְראוָו ןייֵא טְסיִּב ּוד נּוא 'תֶמָאָנ
 ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד טְסְפאָרְטְׁש וד ,םאָג |
 ןייַא ןעֶּבאָה לאָז רֶע טְלעֶו רעֶר ףיֹוא
 סיָטּוג םעֶד ףיוא אָּב ְּבַה םִלֹועָל ןיול ןעֶטּוג
 :ןעֶּבעֶל םעֶנייֵז ייַּב ךּוחְטיִג טאָה רֶע םאוָז
 נוא ףיוא טְסְּבייַה ּוד םיִפָלאָל דָסָח רצונ

 עֶניִּבְלעֶו יד ןעֶטְלאַהעֶּב ּוטְסּוהְמ
 רעֶד ףיֹוא טּוהְמ קידצ ןייֵא םאוָו םיָמּוג
 רעֶדְניִק עֶנייֵז ייֵטְׁשעֶּב סֶע טְזאָל וא טְלעוֶו
 ;טֶריִּביִג טְנעֶויֹוט זיִּב רעֶדְניִק סיִרְניִק נּוא
 ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד טְסְגאָרְט ראפ ןֹוָע אשוג

 ׁשְטְנעֶמ רעֶר ןעֶוֶו ּוליִפֲא . דְניִז עֶגייַ
 ראפ יֹזַא דֶנִז עֶסיֹורְג טיִמ טְניִרְניִז
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 הֶבּוׁשִּת םּוהָמ דָע ןעוֶו יד םֶהיֵא ּוטְסְּביִג
 =יווְמּומ יד תֹוריִבֲע עֶכְלעֶזַא וליִפַא עַׁשָפְו
 . ּוטְסיִּב ויִא ןעֶהעֶׁשיִג וייט רעֶגיִל 7-7
 ראָנ טּוהָּט רֶע ןעֶֶנ לֵחֹומ ףאָד ייֵז םֶהיֵא

 ;ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןעֶמיִמ הָבּושְת
 םעָר טְסּוהְט ּוד סאָד ןֵּכָׁש לָּכִמ הֶאָמַחְו

 רעֶד ףרוד ןעֶּבעֶג ראפ ןעֶׁשְטְנעֶמ
 הָריֵבֲע ןייֵא ןּוהְמיִג טאָה רֶע ןעוֶו הָבּוׁשִּת
 רעֶד סאוָו תֹוריִכֲע עֶכְלעֶזַא ןעֶרעֶגְמּוא
 . ראָפ רעֶד ןעֶמיִה טיִנ ףיז ןעק, ׁשְטְנעֶמ
 טיִמ רעֶדָא ןעֶרעֶה טיִמ ןייַז געֶמ םִע

 :ןעֶרייֵר טיִמ רעֶדָא ןְהעֶז
 ןעֶׁשְּטְנעֶמ םעֶד טְסְניִנייֵר ּוד גוא הק
 הבּושת טּוהְמ רֶע ןעוֶו דְניִז עָנייז \
 וליִפא טְרעוֶו יוזא ןעצראה ןעצנאג ןעטימ

 ורע רעוע 6 ו יו : תֹויַכְז רעֶּמיֹול תֹוריֵבֲע יד סיֹוא

 :הְנִמִמ יד ןעֶמ טְגאָו ְךאָנ רעֶד

 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ רעֶה .טלש *+ ונֹוּבַר
 ןעֶרעֶהְרעֶד טְסְלאָז וד ,טְלעוֶו

 טְסְלאָז וד וא ןעֶמּונ ּוצ הָׁשקַּב ןייַמ
 רעֶדְניִק ענייִמ נוא ןאַמ ןיימ וא ריִמ
 ריִמ סאוָו דְניִז עָלא ןעֶּבעֶגְרעֶפ
 טְגיִדְליִׁשעֶג נּוא ,טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶגיִלייֵה ןייד ןעֶנעֶק טייֵטְסּומעֶג גוא
 ןעֶקְנעֶרעֶג זְנּוא טְסְלאָז ּוד נּוא ,ןעֶמאָג
 ּוצ ןידה םוי םעֶד וצ טְרעֶדְנּוצַא
 הָבֹוט הָמיִתַחַו הָביִתְּכ ןייֵא וצ ןעֶמּונ
 .ךעֶד טיִמ ָנּוא ןעֶפְלעֶה ּוצ נוא
 םיִמ ְךיִמ טֶסְלאַז נא ,טייֵקְמעֶראַּב
 דְנּוצ א רעֶדְניִק עֶנייֵמ נוא ןאַט ןיימ
 דָנּוזעְג טיִמ עֶבעֶל גאל וצ ןעקנעֶרעֶג
 זנּוא טְסְלאָז נוא םולָש טיִמ נוא
 סַע ןעֶד הָסְָרַּפ עֶגְניִרְג ןייא ןעֶּבעֶג
 ,םולָשְו סח ןויָלִּ טיִמ ןייז טיִנ לאָז
 טיִנ רֵּתיִה טםיִמ גּוא רֹובָּכ טיִמ ראָנ
 טְסיִּב גד ןעֶד ,םולש] םח .רּומיִא טיִמ
 םְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעד ןופ רעֶה רעֶד
 שענעפעשעב עֶלַא טְוייַּפְׁש סאוָו רעֶד

 12 (ט"ע רווחמ)

 ןעֶטְסעֶרְנםעֶר זיִּב ןעֶטְסְנעֶלְק םעֶד ןופ
 שעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןופ ןעֶגיֹוא יר ןעֶד
 ןעֶפאָה ןָעּומ טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןופ
 .ָבעֶמְלַא ור נּוא טאָג רעַּביִל ריִד ּוצ
 ןיינ ןעֶכיִלְטיִא טֶסְביִג טאָנ רעֶגיִט
 ןיִא וייַּפְש ןעֶסֶע נוא ׁשעֶנעֶפְרעֶרעֶּב
 ןָא נוא טְמְלאָז וד גוא ,םייצ ןייַ
 סאָד ןעֶּבעֶל מוג ןייִא וצ ןעֶּביירְׁש
 עיד ןעֶמְלאַה טְכעֶר ןעֶלאָז ריִמ
 נוא תוצמ נוא הָרֹוּת עֶגיִלייֵה עֶּביִל
 נוא לָכָש ןעֶּבעֶג ונּוא טְסְלאָז ּור
 ןייֵמְׁשְרעֶפ ןעֶלאָז ריִמ סאָד הָמְכָח
 נוא תֹוָצֵמ נּוא הָרֹוּת עֶגיִלייֵה ןייד
 הָמיִלְׁש הָאּופְר ןייֵא ןעֶקיִׁש טְסְלאָז
 ןעֶלאַז ריִמ סאָד נאָמייִוו רעֶזְנּוא וצ
 רעֶזְנּוא ןופ ןעֶרעוֶו טְנייֵלְרעֶד רֶלאַּב
 הָבָרְּב וָנּוא ּביִג נּוא טְפאַׁשְננֶע

 םיִקָסֲע עֶרעֶזְנּוא עלַא ןיִא הָחְלִצַהְו !
 עו ריִמ םאוָו ןֵּתַמּו אָּׂשַמ ןיִא נוא
 עֶוייֵּב עֶלַא ןעֶכעֶרְּבּוצ טְסְלאָ גד נוא
 ןעֶּבעֶג טְסְלאָז נוא .זְנּוא ןּופ תֹוריזג }
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 ןעֶקְנאַדעֶג יד גוא ליומ ןיימ ןופ נאָז יִד ; נוא םיִכָלְמ יִד ןופ רעֶצְרעֶה יד ןיִא
 טְניִליועֶּג ןייז ןעֶלאָז ןעֶצְראַה ןיימ ןופ + ,ןעֶמּוג ּוצ זנוא ףיוא םיִצֲעוי עֶנייֵ
 יעַּב ןיימ טְסיִּב גד ןעֶד ,ריד רעֶּפ + ריר ןופ ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז םָע נּוא
 :ןֵמָא רעֶוייֵלְרעֶר ןיימ גּוא רעֶפעֶׁש | גוא דייר יד זַא טאָנ רעֶגיִטְכעֶמְלַא

 | ;לְהאָמ ייִבְר ייֵתָלַּפְת נא ןעֶה טְגאָו ְךאָג רעֶד

 ָךֶדֶַח בֶרֶּב םיִהֹלֲא ןֹוצָר תַע יי ךֶל יִתָלְפְת יִנֲאַנ פיג
 ;ךֶעְׂשִי תֶמָאָּב יִנְנַע

 ריִמ יִדְּכ רֶהאָי ניִצעֶּביִז ראפ טְלעוֶו ; ןָעּוהִמ ריִמ יונ יוזא פלש יִׁש ונֹוּבִר
 עֶרעֶזנּוא ןעֶהיִצְרעֶד ןעֶנעֶק ןעֶלאַז הָרוּת יִד ןעֶמעֶנְסיֹוא דֶנּוצא

 ןייד ןעֶנְרעֶל ןעֶלאָז ייֵז רעיֶדְניִק יוזא ,רָּפַמ ןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו םאוו
 ןעֶגיִלייֵה ןייר ןופ הָרֹוּת עֶגיִלייֵה } ןיִא ןעֶּבייַרְׁשְנָא טְנייַה זְנּוא ּוטְסְלאָז
 םיִנ ךיוא טְסְלאָז גּוא ,ןעֶנעוֶו ןעֶמאָנ ? ,הָבָרְּב רָּפֵס ןיִא נּוא םייַחַה 'רָפַמ
 ראפ רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא ןעֶמעֶג קעוָוַא ןעֶנֶעייֵל ןֶעּוהְמ ריִמ ןעֶלעוֶו ףיוא נוא
 הָליִלֲח טיִנ .ףיוא ,ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ; יונ ױזַא הָרֹוּת רָּפַס עֶניִלייֵה ןייַד ןיִא

 ' רעֶטְסעוֶוְׁש גּוא רעֶריִרְּב עֶרעֶזְנּוא | רעֶזְנּוא ּוצ ןעֶמאַּבעֶג טְסאָה ּוד
 *בָרּוד ןעֶלאָז ןעֶרעֶרְט עֶרעֶזְנּוא ןעֶד | :פיוא לֹאָז רֶע זַא םֶהְרְבַא רעֶמאַפ
 עֶניִלייֵה ןייד וצ רֶעימ ןייֵא ןעֶרעֶכעֶל | רעֶר ףיוא קָחֶצִי ןהּז ןייז ןעֶגְנעֶרְּב
 ןיא ןעֶמּוק לאָז הָלִפְּת רעֶזְנּוא לֹוטְׁש ; ןייד ןּוהְטעֶנ טאָה רֶע נוא ,הָדיִקֲע
 ןעּוהְמ ךיֹוא נּוא ,ןייַרַא דְנאַה ןייַד ; ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ ןעֶליוִו
 רעֶגיִדְמיִּראַּבְרעֶר רעֶטאָּפ ןעֶטעֶּב ריִמ ; ןעֶרעֶהוצ ףיוא זָנּוא ּוטְסְלאָז ֹוזַא
 רעֶזְנּוא ןעֶבעֶרְּבּוצ דֵנּוצַא ןֶעּוהְּמ ריִמ | ךיִר ןָעּוהְמ ריִמ סאו טעֶּבעֶג םאָד
 ןעֶנעֶק ַא קיִטש ןהעֶצייַרְד ףיוא ץֶראַה | םּוא טְסאָה ּוד יוו "יוזַא ,ןעֶמעָּב
 ןעֶליוִו ריִמ ,תודמ הֶרָשָע שלש עֶנייד : ןייד ןעָמּונעְגְיורַא הָנָּׁשַה שאר
 +ְרעֶּפ ראָנ ןעְניִדְניִז םינ רֶהַעָמ ןיוש ; יוזַא ,הָמיִפְּת רעֶד ןּופ ףסוי טְכעֶנְק
 זֶנוא קיש גוא דָנִז עֶרעֶזְנּוא ּביִנ | ןעָמְהְעֶנְסיורַא ךיוא זנוא ּוטְמְלאָז
 ועד ןעֶמּוק לאָז םִע זַא ףליה ןייד | וד נּוא ,ןיִדַה םוי םעֶד ןּופ טְנייַה
 זיא הניכש עֶניִלייֵה ןייד קֶדֶצ לָאוג | עֶגיִלייה ןייד ןיִא ןעֶּביִרְשעֶגְנָא טְסאָה
 גוא ,תּהלָנ ןיִא זָנּוא מ ךאָר זיִא ּ טיִנ ןעֶרעוֶו ןעְרָעיוט עֶלא זַא הָרֹוּת

 ּוטְסְלאָז גד זַא ןעֶמעֶּב ריִמ ןֶעּוהְמ ףיוא ; ןּוהְט ּוצ הָלּפְּת ףיוא ןעֶסאָלְׁשְרעַּפ
 רעֶניִלייֵה ןייב ןופ עַפָש ןעֶּבעֶג זְנּוא | . ןעֶנייוֵו וצ נוא ןֶעייֵרְׁש ּוצ ., ריִד ּוצ

 ןעֶּפְראַד טיָנ הָליִלֲח ןעֶּלאָו ריִמ רְנאַה } ּבייֵרְׁש טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא רעֶה רעֶר
 רעד נוא ,ּבאָג םנֶׁשְטְנעֶמ ןייָא ּוצ } זָנּוא טְמְלאָז רהאָי טונַא ּוצ ןָא זָנּוא

 ;ַחיֵׁשָמ ןע בעל | רעֶר ןופ הָליִלַה ןעֶמעֶנ קמ ₪ יִנ

 = + עא יי
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 ןעֶמ ןעוֶו םייצ רעֶד ןיִא ,טְגאָנ יִאְחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר שודקה רַהֹוז ןיִא טייֵטְׁש םע

 ְךיִא ְבֵד םֶנעֶפֶע ,רֶהיֵא ןיִא ןעֶנייֵל ּוצ ,רֹוּבֶצְּב הָרֹוּת דפ םאָד םיֹורַא טְמעֶנ

 ביד ןעֶנאֶז ׁשְטְנעֶמ רעֶדעֶי ףכאב םּורעֶד ,טְפאַשְּביִל נוא םיִמֲחַר ןּופ ןעֶרֶעיֹוּט לעֶמיִה

 : הָנוַּכ םיֹורְנ טיִמ הָלַפִּת

 אַהְי ךרתאו ְךֶרֶתִּכ ְךיִרְּב אָמְלָע יִראָמְר הימש ְךיִרּב
 נימי ןקרופו .םלעְל לארשי ךמע םִע ףתּועְר

 בּוטמ אָנָל .ייוטמאלו .ךשךקמ תיִבְּב ךמַעְל יִזַחַא
 ְךֶמְרַק אָוער אֵהְי ,ןיִמָחְרְּב אֵנָתֹולְצ לָּבקְלּו .ףרוהנ
 ונְּב אָדיִקְּפ אָנִא יֵיֲהָלְו ,אָתֹוביִטְּב יח ןל ךירותד
 יִדְו יל יִד לָּכ תיְו יִתָי רַטְנִמְלּו יִלָע םֵחְרִמְל אָיקיִדִצ
 ,אָלֹוכְל סנְרפמו אָלֹוכְל ןָז אּוה ְּתְנַא .לארשי מעל
 אֵיַכְלַמ לע טיִלַשְר אּוח תנא אָלֹוּכ לע טילש אּוה ָּתְנַא
 אּוה ְךיִרְּב אָׁשְדּוקְד אָדְבִע אֵנָא .אּוה ְךֶליִד אתוכלמו
 ןֶדיִע לֶכֵּב ּהיָתייַרוא רקיד היִמקמו ּהימק אָנְדיִגָסְד

 ט"ע שוריפ
 ֹתַדֵמ םעְר טיִמ טעֶּבעֶג רעֶונּוא ןעֶמאָנ רעֶר זיִא טְּביולעֶג היט? ְךיֶרְּב

 ןעֶליִו רעֶד ןייַז לאָז םֶע םיִמֲחַרָה רעֶד ןופ ןעֶראַה םעֶד ןופ
 ןורק ןייב זיִא טְּביֹולעֶג נּוא .טְלעוֶו

 ,טעּור הָניִכְׁש יד יונ טֶרָא ןייד גּוא

 ןייד טיִמ .ןעליונ ןייד ןייז לאָז םֶע א

 טְנייֵמ סאָד געָּבייֵא ּוצ לארשי קְלאַפ

 לֵאָרְׂשִי יד טיִמ ְךיִז לאָז ןעֶמ

 םיִמֲחַרָה תדמ טיִמ ןייֵגעֶּב ניִדְנעֶטְׁש

 עֶּטְכעֶר ןייד ןּופ גְנּוזייֵלְסיֹוא יד נּוא

 קְלאַּפ ןייד ּוצ ןעֶזייוו ּומְסְלאָז דְנאַה

 טְנייֵמ םאָד ׁשֶדְקִמַה תיֵּב ןיי ןיִא

 בישה טייֵטְׁש קומָּפ ןיִא םאְוָו ןעֶמ

 רֶע ריִמ עֶמעֶּב םּורָד וניִמְי רוחָא

 םיִמ דָנאַה עֶטְכעֶר ןייז ןעָזייונ לאָז

 וצ גוא יּוטְמַאָלּ ,ׁשֶרָקִמַה תיֵּב יב

 טייֵקְמּוג ןופ ןעֶכייֵרְג זְנּוא ןעֶבאַמ
 ןעֶמעֶנ ּוצ טְסְלאָז גוא טֶכיֵל ןייב

 19 (ט"ע רוזחמ)

 ףעֶגְנעֶלְרעֶר .טְסְלאָז וד ריִד ראַפ ךןּופ

 . םייקמּונ ןיִא ןעֶּבעֶל רעֶונּוא ןעֶר
 טְכאַדעֶג ןייז הָכֹוז לאָז ְךיִא נּוא יחלו

 שמ םיקירצ יִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶרעֶוֶו ּוצ
 נּוא ןייז םֶהְרְמ ריִמ רעֶּביִא ְךיִז לאָז

 םאָָו ץֶלַא נּוא ןעֶטיִח ְךיִמ לאָז ןעֶמ
 קְלאָפ ןייד ּוצ םאוָו ץֶלַא נּוא ריִמ וצ
 םאוָו טאָג רעֶד טְסיֵּב ויד פא ,לֵאָרְׂשִי
 בײז 'טְסּביִ נוא םעֶלַא טְוייֵּפְׁש ּוד
 וטְחיִּב ד עֶלַא ןופ ׁשעֶנעֶפְרעֶרעֶּג
 ר ץֶלַא ףיוא רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶד

 ףיוא טְניִמְלעוֶועֶג םאוָו רעֶד טיב
 טְכעֶנְק רעֶד ןיִּב ףיִא יא .םיִבָלְמ
 ראפ ְךיִז קוב ָךיִא סאוָו ה"ּבקה ןּופ
 ְגייַז ןופ דוּ םעֶד ! ראַפ ןלא םֶהיֵא

 הרות 11
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 ,טושקו ןובט דָבַעְמְל ינו רטושק יִהֹואיִבְנּו .טוטק
 רַמיֵא אנא אריקי אשידק ּהיָמְׁשִלְו ,ץייֵחְר אנא היב
 ,אָתיֵיֵרֹואְּב יִאַּבִל חּתַפִתְד ְךמָדַה אָועַר אָהָי ,ןָחֵבְׁשּוּת

 םיִלְׁשַתְו ,ְּדְתּועְר ןיִדְבִעַיד ןיִרְכִד ןיִנְּב יל בַהיִתְו
 ןייחלּו בֵטָל לֵארְׂשִי ₪ לָכְד אָּבְִו ִאָּבִלְד ןיִלָאְׁשִמ

 ,רָחָא =; ניִלֶא : לאש עזב קיח
 ;ומש ארונו שודק ּונֵנֹודֲא לֹודָג ּוניָהְלִא אּוח דָחֶא

 ;וָרְחַי ֹומְׁש הָמְמֹורְנּו יִתִא ייל ּולְדַנ ןוח
 :םאָד לָהְה טְגאָו ּולְדַנ טְגאָו ןְוַה ועָד ןעֶט

 יי ףל :ץֶרָאְבּו םִיַמְׁשַּנ לכ יִּכ דֹוהַהְו חַצְנַהְו תֶרֶאְּפִּתַהְו הֶרּובְגַהְו הָלּודְנַה יָ ל
 שורק וילנר םודהל 'ווֲחַּמְׁשִהְ ּוניֵהֹלֲא ו ּומְמֹור :שארְֶל לַכְל אָשַנְתַמַהְ הֶָכָלְמִמַה
 :ּוניִהלֶא ו ׁשֹורְק יִּכ ושרק רַהְל ּווֲחַּתְׁשִהְו וניַהְלֶא יו ּומְמֹור :אּוה

 אָּבַה םָלֹועָהְו הֶזַה םַלֹועָה אָרְּבָש תֹומָלֹועַּב ה"בקה םיִכָּלְמַה יִכְלַמ

 תֹויָרְּבַה ל ןודא םיִמָלֹועָה רוצ ֵאָרׂשִי תיֵּב לכ ןוצְרכו ויִאְרי ןוצְרְכְו ֹונֹוצְרִּב
 , םָדָק ימש יִמָשְּב ןֵכוׁשַה .םֹורָמ יֵבֲחְרָמְּב בֵׁשֹויַה . תֹוׁשָפְנַה לָּכ ַּהולֲא

 ְךֶלֶמ לָש ֹומְׁש אָׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רָאָּפְתִיַו חָּבּמָשָיְו שדקתיו לַרַנְתִי לפה לַע

 ט"ע שוריפ
 ןייֵא ףיוא טיִנ אָל ,טייַצ עֶלַא הרות

 גוא ְךיִמ ךיִא רעֶכיזְרעֶפ ןעֶשְטְנעַמ
 ךִא זאָלְרעֶפ ְךָאְלַמ ןייֵא ףיוא טיִנ
 לעֶמיִה ןופ טאָג ןיִא ראָנ ילא .ְךיִמ
 רעֶגיִטְפאַהְראוָו יא זיִא רֶע םאוָו

 רַע גוא , תֶמָא ןעֶנעֶז םיִאיִבְנ עֶנייז

 .ְראוָו נּוא םִמּונ ןּוהְמ ּוצ טְרעֶמ
 םיִא ףיוא ץיס אאא היִּב , םייֵקְניִטְפאַה

 19 (ט"ע רווחמ)

 ןייז וצ א ְךיִמ ְךיִא רעֶכיִזְרעֶפ
 ְךיִא ּוהֵט ןעֶמאָנ ןעֶרֶעייֵט ןעֶניִלייֵה
 ןייַז לאָז םָע ישב יהי ,ּבױל ןעֶגאָז
 טְסְלאָז 'וד זַא ריר רעֶּפ ןעֶליוִוְרעֶד
 ,הָרוּת רעֶד ןיִא ץֶראה ןיימ ןעֶנעֶפֶע
 יִד ןעֶכאַמ ץְנאַנ טְמְלאָז נא פלשו
 ץְראַה סאָד נּוא ץֶראַה ןיימ ןופ רעֶנעֶּג
 ןצ בטל ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַד ראָנ ןופ
 {ןעֶריִרְפ וצ נוא ןעֶּבעֶל ּוצ נוא ןעֶטּוג
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 ו ּונַּב ףמש שדקתי ןֵכְבּו .דֹובָּכַה אֵמָּכ לע ֹותָשּודְקּו תֹויַחַה לַע ותָשּודְק
 רמש רמז מיל ריש בו ותַּכַּכ ,ׁשֵרָח ריִׁש ויָנָפְל רַמאֹנְו יח לָּכ יֵניֵעְל וניהלא

920 9%. 

 לא ובּושב ןיַעַּב ןיע ו והָאְרְ יָנְָל ררזלַע ומש ּהָיּב תֹובְרֲעַּב בֵכֹורְל גלוס

 ךאָרְו יי ' דֹובְכ הָלגְְ רַמאַנְו ןויצ יי יי בּוׁשַּב ואְרִ עב ןיע יב בּותַַּּכ ּוהָוָנ
 : : רב יי יִפ יב וְדְחַי רָׂשַּב לֵב

 :תֹועְׁשַה ןִמ ּוניֵתֹוׁשְּפִנ ליִצֵיְו םיִנָתיִא תיִרְּב רֹוּכְזיְו םיִסּומַע םַע םֵחַרָי אּוה םיִמֲחַרְה בָא
 ּצניֵתֹולֲאְׁשִמ אֵלמיו םיִמְלֹוע תטילָפל ּונֲתֹוא ןיחיו םיִאּוׂשְנַה ןמ עֶרֶה רֶצֵיְּב רַעְגִיְו תֹועְרָה
  םיִמֲחַרְו הָעּוׁשִי הֶבֹוט הָדֵמִּב

 :ןןמ רעֶד סאָד טְגאָו בוט םוי גוא תֶּנַׁש

 ףֹובְכ ּונְתּו ּוניֵהֹלאָל לֶרֹוג ּובָה לֹּכַה :ןִמֶא רמאנו ֹוּב םיסֹוחַה לֶכָל ַעיִׁשֹויְו ןִגָיְו רוזָעמ
 ;ֹותָׁשּודְקִּב לֵאָרְׂשִי ומַעְל הָרֹוּת ןֵתָנָׁש ְךּורָּב (ב"בפ) | (דומעי ברק ןהכ הָרֹוּתַל

 יֵחְמַׂשְמ םיִרָשָי יי יֵדּוקִּפ , יתָּפ תַמיִּכְחַמ הָנָמֲאָנ ָ!;! תּורֵע .ׁשֶפֶנ תֹביִׁשְמ הָמיִמְּת ָיְ! תַרֹוּת
 צֵאָה :םֹולָׁשַּב ומַע תֶא ְךֶרֶבָי יי ןמו ומַעְל זֹוע - ,םִיָניֵע תַריִאְמ הֶרָּב יָי תַוְצִמ . ב5
 םָּתַאְו (להקה ורמאי כ"חאו ;וּב 'םיִסֹוחַה כל אוה ןנֶמ הָפּורְצ תַרְמֶא וּכְרַד םיִמָּמ

 :םֹויַה םֶכְלִּכ םייח םֶכיַהלֶא ֵיַּב םיקבדה

 ,הרותל הלועה תכרב
 ,הֶכָרְּב יִד טְנאָז רעֶד ,רָפֵס םוצ ףיֹוא םֶפּור ןעֶמ ןעֶמעֶוֶו

 :ְךֶרֹובְמִה ָיְי תֶא ּוכְרָּב
 ;דֶעְו םֶלועְל ְךֶרֹובְמַה יי ףורָּב הלועה כ"חאו להק

 בנָל ןִתָנְו םיִמַעָה לָּכִמ ו רַחָּב רָשא םָלועָה א וניהל 1 הָּתַא + ור

 { הֶכָרְּב יִד 20 טְנאָז ,השרפ יד טְנֶעייֵלעֶנְּפֶא טאָה ןעֶמ ןעוֶו

 ,הרותל הלועל ףרבש ימ
 .רובכל הרותל הלעש רונעב (פ"בפ) תא ךובי אוה בקעיו קהצי םהרבא וניתובא ךונש 'מ

 .תקוצו הרצ לכמ והליציו והרמשי ה"בקה הו רכשבו , ןידה םוי דובכל הרותה דובכל םוקמה
 חוב םיבוט םייחל ּוהָמְּתְחִיְו ּוהֵכְּתְכִיְו וידי השעמ לכב החלצהו הכרב חלשיו , הלחמו עגנ לבמו

 : ןמא ומאנו .ויָחֶא לארשי לכ םע ןידה םוי

 ,תרלויל ףרבש ימ
 תנב תאו (פ"בפ) תדלויה השאה תא ךרכי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךובש יֵאנ (רבול)

 תרותל ּוהָלְרַנְי הג רכשב הדעב הקדצל רדנ הלעבש רובעב , בוט לומב הל דלועו
 ; ןטא רמאני , םיבוט םישעמלו הפוחלו

 ימ 18 19 (מ"ע רווחמ)



 הרות רפס תאצוה רדס 196
 האו (פ"כפ) תדלויח השאה תא ךוכי אוה בקעה קחצי םהרבא וניתובא ךרכש  ינ (הגקנלע

 רדנ הלעבש רובעב ,(פ"בפ) לארשיב המש אוקיו כומ לומב הל הדלונה התב
 :.ןמא רמאנו . םיבומ םישעמלו מפוהל ּהָלְרִגְי הו רבשב ,הדעב הקדצל

 ,הלוחל ףרבש ימ
 . (פ"בפ) הלוחה תא אפרי אוה המלשו דוד ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךונש 'מע

 . ףילע םימחר אלמי ה"בקה הז רכשכ ,(הרובעב סבקנל) ,ורובעב הנתמ רדנ (פ"בפש) רובעב
 (הקיזחהלו סכץננ) וקיוחהלו (התואפרלו סכקננ) ותואפרלו (המילחהל סכקננ) ומילחהל (הילע סכקנלע
 ת"מול םימשה ןמ המלש האופו הרהמ (הל סכקנל) ול חלשיו , (התויחהלו סכקננ) ותויחתלו
 תאופרו שפנה תאופר , לארשי ילוח ראש ךותכ (הידיג סנקנל) וידיג ה"סשו (הירבא סכקנל) וירבא
 : ןמא רטאגו ,בירק ןמובו אלגעב אתשה ,אבל הבורק האופרו קועולמ (אוה תבש תכטכ) אוה ט"וי ,ףוגה>

 טי יא

 ,חנשה שאר לש א םויל האירקה רדס
 טפור ןעֶמ גוא .אָרַיִנ תַשְרִּפ ןופ ןעֶמ טְנייֵל םיִנייֵא גּוא , תורות יִרּפִמ ייִוצ םיֹורַא טְמעֶנ ןשָש
 ןיִא ןעֶמ טְגייֵל ְךאָנ רעֶד ,ןעשטגעמ ןעֶּביִו ףיוא ןעֶמ טפּור תֶּבַׁש ןיִא גּוא ,ןעֶשְטְנעֶמ הָניִּפ ףיוא

 + םֶחנִּפ תַׁשְרַּפ ןיא ריִטְּפַמ . רֶפַס ןעֶטייווְצ

 הַּתַו :רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ הָרָׂשְל הָוהְי שעיג ךמש רֶׁשֲאַּ הָרָׂש-תֶא דֶקָּפ המ
 : םיהלֲא ותא רָבַר-רֶׁשֲא 'רעומל וסל ב 'םֶהָרְבַאְל הָרָׂש ,רָלֵַ

 למי : קַחְצִי הֶרָׂש וָל-הָרְלי-רֶׁשֲא ְקירַלֹונַה ונְּב-םֶש-תֶא םֶחָרְבַא ,אָכְקנ
 םֵהָרְכאְו יול ;םיִהלֶא ותא הָוצ רש 'םיִמָי .תנֹמׁשִ נב קָחְציתֶא םֶהָרְבַא
 םיִהלא יל הָׂשֲע קחצ הָנָׂש רֶמאְּתַו וב קחצי תֶא דל להב הָנָש תֵאְמְִּ
 יתר הרש םיִנָב .הָסיִניִה םְָרְַאְל לָּפִמ ימ רֶמאֹּתַ : ילרקחצי עַמֹׁשַה-לּב
 -תֶא למנה םִיִּ יו ְָּׁשִמ .םֵהָרבַא שע 5 למגיו ךליה לנו וי קל ב
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 | ט"ע שוריפ
 טְכַא ןעֶראוָויִנ טֶלַא זיִא רֶע זַא קֶָחֶצִי ןֶקּוז הֶרֹׂש ּוצ טְקְנעֶרעֶג טאָה טאָנ נּוא דֵקּפ יי

 םֶהיִא טאָה םאָנ יונ יוזא רָשְאִּכ ,גאָט לאָז יז זַא טְנאָזעֶג טאָה רֶע יוו יֹוזַא

 טֶלַא זיִא םֶהֶרְבַא נּוא םֶהָרְנַאְו ,ןעֶטאָּביִג ןּוְמעֶג טאָה םאָנ גוא שעינ .ןעֶרעוֶו ןעֶנאָרְּט
 ּוצ זיא סֶע זַא רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ןעֶזעוֶווִג וצ םעֶריִג טאָה רֶע יוִו יֹוזַא הֶרָׂש  ּוצ
 .קֶחֶצִי ןהּוז ןיינ ןעֶראוָויִגןעֶראָּכיִ םֶהיֵא ןעֶראוָויִנ ןעֶגאָרְט זיא יז נּוא רַחַּתַנ ,םֶהָרְבַא
 רייֵרְּפ א טְנאָזיִג הֶרָׂש טאָה הֶוָׂש יָמאֹּה םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג טאָה הֶרָׂש נּוא .דֶלּתַ
 םִע רעו יַּכ , טְכאַמיִג טאָג ריִמ טאָה רעֶד וצ דֵעֹומַל ,רעֶטְלֶע ןייז ּוצ ןֶהוזש
 ןּופ ןֶעייֵרְפ הי םעוֶו ןעֶרעֶה סאָר טעֶו .טעֶריִג םֶהיִא טיִמ טאָה טאָנ סאוָו טייצ
 טְגאָזיִג טאָה יִז נּוא רֶמאֹּתַנ .ןעֶגעֶו טעֶניימ םעֶד ןעֶפּורעֶג טאָה םֶהָרְבִא נוא  אָּרְקִיַ
 ןעֶראָּביִג זיִא סאוָו ןְהּז ןייז ןּופ ןעֶמאָנ
 טאָה הָרָש סאוָו רִׁשֲא , םֶהיֵא ּוצ ןעֶראוָויִג
 ןעֶפּוריִג םֶהיֵא רֶע טאָה ,ןעֶריֹוּביִג םֶהיֵא ּוצ
 ןיצ ןיִועוויג לט טאָה םֶהֶרְבַא לָמָיַנ ,קֶחְצִי

 סאָד םֶהָרְבַא וצ טְנאָזיִג טאָה רעוֶו למ ימ
 לאָז ךיא זא יִּכ , רעֶדְניִק ןעֶגייֵז לאָז הֶרָׂש

 בניו | רעֶטְלֶע ןייז ףיוא ןקוז א ןעראֶגיִ
 ןעֶסְקאוַוְרעֶד זיא רֶנּוה סאָד נוא דָלָנֹה

 םעונ ירמא
 םיֹורְג יא רֶנּוק םאָד גּוא ,לסָנַנ דֶלֶיַה לבני

 שְנייוֵוְטְנַא ןעֶראָו ויִא גוא ןעֶדאוָועֶג
 19 (ט"ע רווחמ)

 | םייֵּטְׁש םאו ּוצ םֶגעֶרְפ שודקה ףישלא רעֶד
 , (ןעֶראָוועֶג םיֹוְג ןיִא רֶעו לַבְנַג פא םאָד

 רָאנ 14
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 סנו ד תכעבו לארשי :עַדז טס ירש עב יִּכ ה מש הרש א רמאֹּת

 יג הָמָאה-ןָּב-תֶא
 לתו החלשיו דָליַהתַאְ ּהָמְָׁש לע הָׂש ללא ןתיו םימ תַמָחְו םֶחָּפ

 תַחַּת דליה -תֶא הלשפו תָמְחַה-ְןִמ םִיַּמַה ה :עבש ראָּב ְךַּבְדִמְּב עתתו

 --לַא הָרֶמָא יּכ ֶָׂקיוֲחְַמִּכ קַחְרַה רֶגנִמ 7 בתו להו ;םֶחיׂשַה דֶחַא

משי * בתו ָּלְקתֶא אָשּתְ דָנָנמ בָשִתַ ליה תֹומְּ הָאְרֶא
 תֶא םיִהֹלֲא 

 דל -הַמ הל רמי ִיַמָּׁשַה-ןֶמ לָנֲה-ֹלֲא | םיִהֹלֲא ְךאְלַמ אָרְקִּיַו לענה לוק

רער ראלע ישיר ירא רשעי עיר יד יד
 

| 

 ט"ע שוריפ

 , טְנייוַוְמְנַא ןעֶראוָועֶג זיא נּוא ןעֶראוָועֶג

 םייֵצְלאָמ ןעֶסיֹורְנַא טְכאַמיִג טאָה םֶהָרְבַא גּוא

 :אוָויִג טְגייוֵוְמְנַא זיִא קֶחֶצִו זַא גאָט םעֶד

 ןְהעֶזיִג טאָה הֶרָׂש נּוא הֶרָׂש אָרֵתַ ,ןעֶּד

 רָנָה םאוָו תיִרְצִמַה רֶנָה ןּופ ןָהּוז םעֶד

 רֶע קָחַצְמ ,םֶהָרְבַא ּוצ ןעֶראָּבעֶג טאָה

 םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזיִג הֶרָׂש טאָה רֶמאֹּתַ ,טעֶּפֶׁש

 רֶהיֵא טיִמ דֹומּ:ִטְסְניִר יד ּבייַרְט ראַּפ -

 ְהּוז רעֶד ןעיֶנׁשְרַי טיִנ לאָז סֶע ןעֶד ,ןֶהוו

 , קֶחְצִי ןֶהּז ןיימ טיִמ טְסְניִד רעֶד ןופ
 לעָּביִא רֶעייֵז ןיִא םֶע חנא יָּבְדַה עב

 םֶהֶרְבַא ןּופ ןעֶניֹוא יִד ןיִא ףאז יִד ןיִלאַפיִג

 םאָה הֶרָׂש סאָו ןָהּוז ןייז ןעֶגעוֶו ןופ

 , ןעֶדִיִׁש קעוֶוַא 'םֶהיִא לאָז ןעֶמ טְגאָויִג

 לא םֶהָרְבִא ּוצ טְנאָזיִג טאָנ טאָה רָמאיַ

 ןיִא ןעֶלאַפ לעֶּביִא טיִנ לאָז סֶע עַד

 ףיוא גּוא גְנּי םעֶד ףיֹוא ןעֶגיֹוא עֶנייַד

 ריִד טְגאָז הֶרָׂש סאוָו ץלַא ,טְסֶניִר ןייֵד

 י טְסְלאָז וד ,לֹוק רֶהיֵא םעֶנ ראפ

 ןעֶלעוֶו קֶחֶצִי ןיא ןעֶד קֶחְצְִּב יִּכ . ןעֶגְלאָפ

 גּוא סנו , רעֶדְניִק עֶנייַד ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג

 יא לעוֶו טְסְניִד רעֶד ןופ ןֶהּוז םעֶד ףיוא

 ןייד זיִא רֶע לייוַו ,קְלאָּפַא ּוצ ןעֶכאַמ

 ףֶו טאָה םֶהֶרְבַא נּוא םֵּנְׁשַנ ,ןעֶמאָו

 םאָה | נוא היִרְפ רעֶד נּוא טְרעֶדעֶפיִג

 טאָה | יז

 . רעֶסאוַו לעֶנאָלַא נוא טיֹורְּב ןעֶמּונעֶג

 סאָד רֶגָה ּוצ ןעֶּגעֶגיִג טאָה רֶע גוא ןפינ

 ןוהמינ טאָה רֶע , רעֶסאוַו םעֶד טיִמ טיֹורְּב

 סאָד נוא דלה תֶאְו .לעֶסְקַא רֶהיֵא ףיֹוא

 רֶהיִא ףיֹוא ןּוהְמעֶג ךיֹוא רֶע טאָה דִנּוק

 ,טְקיִׁשעֶג קעוֶוַא יִז םאָה נוא ,לעֶסְקַא

 יְךְנאָלְּבְרעֶפ זיִא נּוא ןעֶנְנאַגעֶג זיִא יז נוא

 רַאּב ןופ רָּכְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶראועֶג טעֶז
 אננס ייֵז זיִא םָע נוא ּולְכִיַו , עַבֶׁש

 גּוא ּךֵלְׁשַּת ,לעֶנאָל םעֶד ןופ רעָסאונ סאָד
 טאָר ןעֶפְראוָועֶג קעוֶוַא

 .רעֶמייֵּב יִר ןּופ םעֶנייֵא רעֶטְנּוא ,רָנּוק

 ִז טאָה נּוא ןעֶנְנאַניִג זיא יִז נוא לת

 ייֵווְצ יִו םייוַנ יֹוזַא ,ןעֶטייֵט ןופ טְצעֶזיִג

 ףיז טאָה יז םּוראוָו הָרְמֶא יִּכ , םּוׁש ןעֶגיֹוּב

 םעֶד ןיִא ןְהעֶז טיִנ לעֶו ףיא טְכאַרְמעֶג
 יז נּוא בֶׁשֵּתַת ,דְנּוק םעֶד ןופ ןעֶּבְראַטְׁש

 יז נּוא ,ןעֶטייוַוְרעֶד ןּופ טְצעֶזיִג ףיז טאָה

 טאָה נּוא לֹוק רֶהיִא ןעֶּביֹוהיִג ףיֹוא םאָה
 סאָד טְרעֶהיִג טאָה טאָג עַמְׁשִיַנ ,טְנייוַויִג
 ןעֶמּוניִג ןָא טאָה רָע ,גָנּי םעֶד ןּופ לוק
 טאָנ ןופ ְךָאֶלַמ ןייֵא טאָה ,הָּלִּפְּת ןייַז
 גּוא ,לעֶמיִה םעֶד ןּופ רֶגָה ּוצ ןעֶפּוריִנ
 זיא סאו "ָהָל המ, רֶהיֵא וצ טְגאָזיִג םאה
 ,ןיִטְכְראַפ טיִג ףיד טְסְלאָז ד ,רֶנה ריד וצ

 םעונ ירמא
 יעָגְפיֹוא טאָה קֶחֶצֵי ןעָבאָז טיִנ לאָו ןעֶמ ראָג
 םיִנ ךעֶליִמ ןייק טאָה הָרָׂש ליי עניו טְרעה

 19 (ט"ע רווחמ)

 ןיִא ויא ין ליג ,טֶמּוהְּב רעֶד ןיִא טאַהעֶג

 קּופָּפ רעֶד טְגאָו רעֶגיִרעֶד , טְלַא ןעֶנעֶועֶג תֶמֶא

 לדניו 15
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 ימּוק ח חנשנ :םשדאוה רֶׁשֲאַּב רענה לוקילֶא םִיַהלַא עמָש יִּכ יִאָריִתילַא רֵנָה
 םיִהֹלֲא חק פיו ּוָמיִׂשֲא לוד יונְליּכ וּב ךֵדָי-תֶא יִקיִזֲחתְ רַעָנה-תֶא יאש
 : רַעָּנַה תֶא קשַּתַו מ תֶמָחַהְ"תֶא אֶת לט ם םִיָמ רַאָּב אָרֵּתַו היִניֲע-תֶא
 רֵּבְרִמַּ בש :תשק הבר יהיו רַּבְרמּ בשיו לדני רַעַנַה-תֶא םיהלָא יהיו

 אוהה תַעָּב יהיו ו תנשבו יעיגו פ ;םִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ "הָשֶא ומ ולדחקתו .ןְראַּפ

 : .לֵכּב ֶּמִע 'םיַהלַא רֶמאֵל םֶהָרְבַא--לָא ואָבְצ--רַׂש לביפו יבא רֶמאֹיַו
 גינו יִכ רֹקְׁשִּת-םָא "הנה םיחלאב ל הָעְבָשִה הָּתַעְו :השע הֶּתַא-ֶׁשֲא

 הב הָּתְרִג רֶׁשֲא ץֶרָאָה-םָעְו יִרַּמִע הש + מע יִתְיָשָעְ -רֶשֲא דֶמֶחַּכ כ |
 אַ תודא לע .ףלמיִבַא-תֶא ם םֶהָרְבַא חקוהו ;ַעְבֶׁשֶא בא םֶהָרְבַא "למאיה
 הֶׂשָע ימ יִּתְעַדָי אל ףֶלָפיִכָא רֶמאַֹ :ףֶלֶמיֵבֲא < יִדְכַע "ל רֶׁשֲא םיּמַה

 1 : םויה יִתְלָּב יִתְעַמָש אל יכנַא נו יפ תְדנה"אל הָתַא"ַנְ הוה רָבְּדַהתֶא
 + תבשבו ישימח ;תיִרְּב םֶהיֵנְׁש ֹותְרְִ ךֶלֶמיִבֲאַל ןתיו רֵקָבּו ןאצ םָהָרְבַא הק יו

 םֶהָרְבַא-לא ךֶלֶמיִבֲא .רֶמאֹג ןָהְַּבְל ןאַצַה תֶׂשֶבַּכ עַבשתָא םֶהָרְכַא בצי
"7% 

 ט"ע שוריפ
 שנ טְסְלאָז יד ,ןעֶשְלעֶפ טְסעֶו יד ןופ לק סאָד טְועֶהיִנ טאָה טאָנ םּוראוָו
 ייֵמְׁש יִּוק : זוא רֶע יונ ןעֶטְראָד גְנּוי םעֶד
 ףייֵרְנעֶּב נּוא ,גְנּוי ןייֵד ףיֹוא ּבייֵה ,ףיֹוא
 לעוֶו ףיא םּוראוָו ,םֶהיֵא ןיא דָנעֶה עֶנייַד
 נּוא חקְפִ ,קְלאָפ םיֹורְג ַא וצ ןעֶכאַמ םֶהיֵא
 נוא ,ןעֶניֹוא עֶרְהיִא טְנעֶפֶעיִג טאָה טאָנ
 .רעֶסאוַו טיִמ ןעֶנּורְּבַא ןְהעֶזְרעֶד טאָה יז
 *רַעָר טאה נּוא ןעֶנְנאַגיִג זיִא יז נוא לת
 יז נוא רעָסאט טיִמ ליִנאָל םעֶד טְליִּפ
 נּוא יִהְיַנ ,גֶנּי םעֶד טְקְנעֶרְטיִג ןָא טאָה
 רֶע ןּוא גנוי םעֶד טיִמ ןעֶזעוֶויִג זיִא טאָנ
 ִבְדַמּב בֶׁשֵינ ,ןעֶראוָועֶג ןעֶסְקאוַועֶג ףיֹוא זיא
 ןיא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיא ןעֶסעֶזיִג זיא רֶע נוא
 ןעֶלייַפ טיִמ רעֶסיִׁש א ןעֶועוֶויִג זיִא רֶע
 ןיִא ןעֶמעֶזיִג זיא רֶע נוא בָׁשֵּיַ : ןעֶגיֹוּב
 םֶהיִא טאָה רעֶמּומ יד נּוא ןְראַּפ רֶּנְדִמ רעֶר
 ,םִיַרְצִמ דנאל םעֶד ןופ הָשֶא ןייֵא ןעֶמּונעֶג
 רעֶד ןיא ןעוֶויִג זיִא םָע נּוא אּוהה תֶעַּב יִהְיַו
 נּוא ְךֶלָמיִבֲא טְנאָזיִג טאָה םייצ רעֶניִּבְלעֶצ
 , םֶהָרְבַא ּוצ ןאַמ-טְּביֹוה ןייז  ֹוכיִפ
 ריִד טיִמ זיִא טאָנ ,ןעֶנאָז ּוצ יֹוזַא רמאָל
 נוא הֶּתַעְו ,טֶסּוהְּט ּוד סאָו ץֶלַא ןיִא
 ּביֹוא םאָנ ייַּב אָד ריִמ ּוצ רעוֶוְׁש דָנּוצ ַא

 ירמא
 ןעֶראָועֶג סיֹורְג ויא רֶע לייונ , "לַמָנִיַנ לדנינש

 ,ןעֶגייֵג ּוצ טְרעֶהעֶגְפייא רֶע טאָה רעֶביִרעֶד

 12 (ט"ע רופחמ)

 רעֶדְניִק עֶנייַמ ּוצ נוא ריִמ ּוצ ןעֶׁשְלעֶפ

 יִװ יֹוזַא דָמֶמַּכ .ְךעֶלְקעֶגייֵא עֶנייֵמ ּוצ נוא
 ריד טיִמ ּבאָה ְףיִא סאוָו דֶסֶח רעֶד
 ריִד ּבאָה ָךיִא סאוָו זיא סאָד ,ןּוהְטיִנ
 יד ,ריִד ראפ זיִא דְנאַל ןיימ טְגאָזעֶג
 ּוטְסְלאָז הֶׂשֲעַּת , טְסְליוִו ּוד יוִו ןעֶציִז טְסְנעֶמ
 טיִמ נוא ,דָסֶח ןָעּוט יֹוזַא ףיוא ריִמ טיִמ
 יעְג ןעֶנּורעֶד טְסאָה ּוד סאוָו דְנאַל םעֶד
 ךיא טְנאָזיִג םֶהְרְבִא טאָה רָמאֵֹנ ,טְניֹואוו
 טאָה םֶהָרְבַא נּוא יִכֹוהְו ,ןעֶרעוֶוְׁש לעוֶו

 רעֶר ןעֶנעוֶו ָךֶלָמיִבֲא טימ טאַהיִג ַחּוּכיוִו ַא
 ןופ טְכעֶנְק יִד סאוָו רעֶסאוַו טיִמ ןעֶנּורְּב
 ָךֶלֶמיִבֲא נּוא רֶמאֹנ ,ָּתְלִגְנ ןעֶּבאָה ְךֶלֶמיִבֲא
 סֶע רעוֶו טיִנ םייונ ףיִא ,טְגאָזיִג טאָה
 מְסאָה יִד ְךיֹוא נּוא ,ְךאַז יִד ןּוהְטיִנ טאָה
 ךיא ךיֹוא נוא יִבֹנָא םנְו , טְנאָזעֶג טיִנ ריִמ
 +טְנייַה ראָנ טְרעֶהעֶג טיִנ סאָד ּבאָה
 בּוא ףאָש ןעֶמּונעֶג טאָה םֶהָרְבַא נּוא חקוג
 ,ָךֶפִמיִבָא ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג טאָה נּוא רעֶדְניִר
 .ןעֶזעוֶויִנ םיִרָּב תָרֹוּכ עֶדייֵּב ןעֶּבאָה ייֵז נּוא
 ןעֶּבִז יד טְלעֶטְׁשיִג םֶהֶרְבַא טאָה בו
 ךָלָמיִבֲא טאָה ּךֶלֶמיִנֲא רֶמאֹיַ ,ןייֵלַא ףאָׁש

 םעונ
 מָלֵא טְרעֶו רֶע זַא ,ויִא דְנּוק א ןופ רומאנ רעד
 3ןעניינורהעמ טיִג רֶע ליוִו םיִׁשָדֲה גיִצְנאוָוְצ-ןּוא.רֶעיִפ
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 חנשה שאר לש א םויל האירק
 רֶשֲא ֶּלֵאָה תֹׂשָבְּכ עַבָש הָנַה המ
 ִ--הָיְּת 'בּובֲעַּב ררומ הקּת תֹׂשַבְּ

 195 וצ

 עבָש"תֶא יב רמאיו ;הָנָּדַבְל תבצַה
 עמו ;םיְִּׁשִלָפ ץֶרָא-לֶא ובשיו "ואָבְצְדרש ביפ .ךֶלֶמיִבֲא םקיו עב ךָאָבַּב תיִרְּבּותְרִכיו :םֶהָיְׁש געֶבְשִנ םש יּ עבש רָאְּ אּוהה םוקַמל ארק ןָב-לַע ;תאֹּזַ ךֵאָּבַת-תַא ְִרַפָח יב הדעל

 ץֶרֶאַּ םֶהָרְבַא רֶגיַו :םלוע לא הוה םַשּב םָׁש"אָרקי עב רֵאָבְּב לָׂשֲא
 ;םיִּבַר 'םיִמָי "תל

 ןעֶמ גוא ,שידק בלאק טְגאָו ןעֶמ גוא ,עָטְׁשֶרֶע רעֶד ּוצ הָרֹּת רֵּפַכ עֶרעֶדְנַא יד ּוצ טְנייַל ןעֶס
 ; ריִָפִמ םעֶד טנֶעייל

 אל הָרְבְש תֶכֲאְלְמילָּב םֶכָל הָיָה שרק ְךֶקִמ שחל רֶחָאָּב ב יִעיִבְׂשַה ׁשְרֹחַבּו
 הָנהיַל חי .חירל הֶָלֹע םֶתיִׂשֲעַ ;םֶכָל היה הָעּורְּת םוי ושעת

 תל םָתָחְנִמּו : םִמיִמְּת הָעְבָׁש הָָׁשינְּב םיִׂשָבְּכ רַחֶא ליא חֶא רק ןָּב ְךַּפ
 למ ;םֶכיֵלֲע רֵּפַבְל תאטה ךֶחֶא םיִזָע- ריִעְׂשִ ;םיִׂשְָּכַה .תֵעְבִׁשְל רחֶאָה שבכל רָמָא ןורשע + טֵיֲאָל םיִנ לָׂשָע ו ןש רָּפַל םיִניִׂשֲע הָשלש משב 'הָלּולְּ
 ַחֹיִנ חיל םָמָּפְשִמְּכ םֶהיֵּכְסָנו הָתָחְנִמּ ריִמָּתַה תלעו ּהָתָהְנִמּג שחה תכע

 :הָוהיל הֶשִא

]>= 

 ,הרוטפה תכרב |

120000 

 יי ידו תמה איב |

 ערקלער לערער
--- 

 ךעֶלעֶמעֶל ןעֶּביִז יד ןעֶטייֵטעֶּב םאוָו טְגאָזעֶג | ט"ע שוריפ
 ,רעֶדְניִזעֶּב טְלעֶטְׁשעֶג ייֵז טְסאָה יִד סאוָו
 ןעֶּביִז יד ןעֶד ,טְגאָזעֶג םֶהָרְבַא טאָה רֶמֹֹיַ
 ,ךְנאַה ןייֵמ ןופ ןעֶמעֶג וטָסְלאָ העלעמעל
 ראפ ריִמ ּוצ ןייַז לאָז םאָד ןעֶנעֶוֶו ןופ
 יד ןעֶּבאָרְגעֶג ּבאָה יא זא ,תּודַע ןייא
 ןעֶפּורעֶג רֶע טאָה םּורָד ןּכ לצ . ןעֶנּורְּב
 ןעֶטְראָד םּוראוָו יִּכ ,עַבָׁש רָאְּב טֶרֶא םאָד
 טיִמ םֶהָרְכַא ןעֶריֹואווְׁשעֶג עֶרייֵּב ןעֶּבאָה
 תַרֹוּכ ןעֶּבאָה יז נוא ּוהְדְכַנ .ךֶָלָמיִכֲא
 נוא סקי. .עַבֶׁש רַאָּב ןיא ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב

 18 לי (ט"ע רוזחמ)

 .208 סומ 1

 ןייז נּוא ךֶלֶמיִבֲא ןעֶנאַטְשעֶג ףיוא ויִא רֶע
 .ךעֶריוִו ןעֶּבאָה ייֵז נוא ,לוכיפ ןאַמְט ְְּביֹוה
 עַּטִיו ,םיִּתְׁשִלְּפ דנאל םעֶד ּוצ טרעקָיג
 םיֹוּב א טְצְנאַלְפעֶג טאה םֶהָרְבא נוא לָׁשֲא
 זיא לָשֵא םעֶד ףְרּוד נוא ,עַבֶׁש רַאְּב ןיא
 ,טאָנ ןופ ןעֶמאָנ רעֶד ןעֶראוַועֶג ןעֶפּורעֶג
 טְהיֵפ םֶהָרְבַא טאָה םיֹוּב םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶד
 םעֶד ְךאָנ נּוא ,ןעֶסָע ןעֶּנעֶגעֶג םיִחְרֹוא
 ןעֶשְטְנעֶּב ןעֶסייֵהעֶג יד רֶע טאָה ןעֶסֶע
 טאָה םֶהָרְבַא נוא ךענ .םאָג וצ ןעָּביל נוא
 : געט לְהיֵפ םיִּמְׁשַלְּפ דנאל ןיִא טְניֹואוועֶג

 יהיו 1
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 הנשה שאר לש א םויל הרוטפה
 ;(א ןמיס יא לאומש הנשה שאר לש 'א םויפ הרוטפה

 ןֶּב םֶתורי ןֵּב הָנֲקְלֶא ֹומְׁשּו םִיָרְּפֶא רַהֵמ םיפוצ םִיַתָמָרָה ןִמ דָחֶא שיא יִהיַו
 םֵשְו הָנַח תַחַא םש םיִׂשָנ ֵתְׁש ולו : יִתְרַפֶא ףּוצ } ןֶב וחות ןּב אּוהיִלֲא

 אּוהֲה שיִצַה הָלֲעְו ;םיִרָלי ןיִא הָנֵתְלּ םיִרָלְי הָנְנְַל יִהְיַו הָנְנִּפ תיִנָשַה
 יִנָּב יִנָש םַשְו הלָשב תֹואָבְצ יי חֹוּבְִלְ תוֲחַּתְׁשִהְל הָמיִמְי םיִמָיְמ וריִעָמ
 ותָשֶא הָנֵנְפְל ןֵתָנְ .הָנָקְלֶא הבי םויַה יִהְיַו ; ייל םינֲהַּ םָחְנֿפ יִנָּפָח ילע
 בָהֶא הנח תֶא יֵּכ פא תַחַא הָנָמ ןֵּתִי הָנֵחלּו :  תֹונָמ היֶתֹונְבּו היֶנּב לו
 דַעְּב יי "רַנַ כ הָמיֵעְרַה רּובֲעַּב 'םעַּכ םַג ּהָתְרָצ ָּתֲַעְבְו : הָמֲחַר רַנמ יין
 הָּכְבּתַו הָנְסיִעְבַּת כ י יי תיִבְּב ּהָתֹולֲע יִדֵמ הָנָשְב הָנָׁש הֶׂשֲעַי ֵבְו ;הַמֲחַר

 יִלְכאֹת אל הָמָלְו יכבת הָמָל הנח ּהָשיִא הָנְֵלֶא ּהָל .רֶמאַֹו : : לכאת אלו

 יִרֲחַא הֶנַה סת : םיִנָּב הָרָשַעַמ ְךֶל "בוט יא אֹולֲה ְךֵבָבְל עַרָי הָמָלְו
 ;ײ לָכיַה תַוּוזְמ לַע אֵמְּכַה לַע בָשי ןִהֹּכַה יִלָעְו התש יִרֲחַאַו הָלָשּב הָלָבָא

 תֹואֵבְצ יי רַמאֹּתַו רֶדָנ רֹלְּתַו :הָּכְבִת הֹכָבּ יו לַע לֵלַפְתּתַו ׁשֶפָנ תַרָמ איִהְו

 ְךֶתָמֲאַל ָּתַתְנְו ל ךֶתָמַא תֶא חַכְׁשִת אלְו ינְֵרַבְז ךֶתָמֲא ָנֲעַּב הָאְר ֲת ר הֹאָר םִא

 שי יש שלש יש א"ע עא א"ע" א.א... 7.7%7ל
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 ט"ע שוריפ

 ןייִא ןעֶועֶג זיא םַע נּוא דָחֶא שיא יהיו

 גְראַּב ןופ םיפיצ םִיַהְמָר ןּופ ןאַמ
 הָנְקְלֶא ראונ ןעֶמאָנ ןייז נּוא ֹומְׁשּו ,םִיַרָפֶא
 רעֶד ראו םֶמֹורְי ,םֶהֹורְי ןּוּפ ןְהּז רעֶד
 ןְהּוז רעֶד ראונ אּוהיִלֲא ,אּוהיִלֲא ןּופ ןְהּוז
 ןופ ןֶהּוז רעֶד ראוַו ּוחֹוּת נּוא ּוחֹוּת ןופ
 הָנְקְלֶא נּוא ילו ,דָּבִכִנ רעֶסיֹורְג ןייֵא ףוצ

 םֶסייֵה עֶנייֵא רעֶּייוַו ייוֵוְצ טאַהיִנ טאָה

 נּוא הָנְנּפ טְסייֵה עֶרעֶדְנַא יד נּוא הֶנֵח

 טאָה הֶנַח נּוא רעֶדְניִק טאַהעֶג טאָה הָנְנְּפ

 רעֶר נּוא הָלֶעְו .רעֶדְניק ןייק טאַהיִג טיִנ

 ןייַז ןּופ ןייֵג ףיֹוא טנעלפ ןאמ רעֶניִזאָד

 ףיז הֹלָׁש ןיִא רֶהאָי ּוצ דהא ןופ טאָמְׁש |

 וצ תֹונָּבְרִק ןעֶטְכעֶׁש וצ נּוא ןיקוב ּוצ

 ןעֶנעֶז ןעֶטְראָד נּוא .רעֶׁשְרעֶה םעֶד טאג

 נּוא יִנְפֶה יִלֵע ןּופ ןְהּוז ייוֵוְצ יִד ןעוֶועֶג

 זיא םֶע נוא יִהְיַג 5 ּוצ םיִנֲהּכ םֶחְנַ

 הָנְקְלֶא טאָה בוט םֹוי ןופ .גאָמַא ןעוֶויִג

 ןעֶּבעֶגיִג טאָה נּוא םיִמָלְׂש ןעֶטְכאָׁשעֶג

 עֶלַא ּוצ נּוא הָנינְּפ ּבייוַו ןייז ּוצ םיקלַח

 וצ  נּוא הָנֵחְלּ .רעֶטְכעֶט נּוא ןְהּוז עֶרְהיֵא

 :עָּבַא קַח ןייא ןעֶּבעֶג רֶע טְגעֶלְפ הָנַח

 טאַהיִג ּבֶעיִל הֶנַהח טאָה רֶע םּוראוָו ןעֶרעֶס

 רעֶּבעֶג רֶהיֵא ןעֶסאָלְׁש ראַפ טאָה טאָנ נוא

 הָרְצ רֶהיִא הָנֶנַפ נּוא הָמַפְעכְו , רעֶטומ

 18 (ט"ע | רווחמ)

 טְגעֶלְּפ

 רֶהיֵא טל (אנְוש רֶהיֵא טְסייֵה סאָד)
 רֶהיֵא טְגעֶלְפ יִמ ןעֶגְראָצ רעֶד נּוא ןעֶנְראָצ
 ראפ לעֶטְנאַמַא טפייקענ ּוטְסאָה ןעֶגעֶרְפ
 ןייַד ראפ דְמעָהַא ןְהז ןעֶמיֹורְנ ןייד
 ןעקְנייֵרְק ּוצ רֶהיֵא יִדְּכ (ןהּוז םעֶנייִלְ
 .ןעֶסאָלְׁש ראפ טְכאַרְט רֶהיֵא טאָה טאָנ סאָד
 ראַפ רֶהאָי ןּוהְמ ךיז טְנעֶלְפ .יֹוזַא נּוא ןְֵו

 ןיִא ןייג ףייא טְגעֶלְּפ הָנַח ןעוֶו רֶהאָי
 רעֶד רֶהיִא הֶנֵנְּפ טְגעֶלְפ יֹוזַא זיֹוה סיְטאָנ
 נוא ןעֶנייוֵו טְגעֶלְפ הָנַמ נּוא ,ןעֶנְראָצ

 הָנְקְלָא נּוא יָמאֵנ ,ןעֶסֶע טיִנ
 םּוראָו הָנַה טְגאָזעֶג טאָה ןאַמ רֶהיֵא
 וא םיִני ּוד טֶסֶע םּוראוָו נּוא וטְסְנייוו

 ןעֶצְּראַה ן'ָפוא טְכעֶלְׁש ריִד זיִא םּוראוָו
 ןְהעֶצ ראַפ רעֶסעֶּב ְףאָד ריִד ןיִּב ְךיִא
 ןעֶנאַטְׁשיִנ ףיוא זיִא הָנֲח נּוא םֶקָּתַו . רעֶדְניִ
 םעֶד ְךאָנ נוא הלוש ןיא ןשָסָע םעֶד ףאָנ

 ןעֶמעֶזעֶג זיא ןהּכ רעֶד יִלָע נּוא ןע קְניִרְמ
 ןופ לעֶריִטְׁשייַּב םעֶד ייפ לּוטְׁש ץֶפוא
 . טיִמ זיִא יז גוא איֵהְו ,ץעֶלאַּפ ס'ִמאָנ

 ןעֶָשעֶּבעֶג טאָה יז נוא .טיִמיִג יִרעֶמיִּבַא
 .טְנייוֵועֶג רֶעיֵז טאָה וא טאָנ ּוצ
 טאָה נּוא ןּוהְמעֶג רֶדֵנַא טאָה יז נּוא רֹודְּתַו
 טְסעֶֶו ּוד ּביֹוא רעֶשְרעֶה רעֶד טאָנ טְגאָזעֶג
 ןייַר ןּופ דְנעֶלֶע םעֶד .ןהע] ּוצ

 טסגוד 2
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 יִּכ הָיָהְו : ושאר לַע הָלֲעַי אל הָרּומּו וַײח יִמָי לַּכ ייל ויִּתַתְנּו םיִׁשָנֲא ערד
 לע תֶרֶּבַרְמ איִה הָנֵחְו : ָהיִּפ תֶא רמוש ילעו וו ינפל לֵלַּפְתֶהְל הָתְּבְרִה

 רֶמאֹיַו : הָרָֹׁשְל יפע הָבְשְחַיַ עֵמָׁשִי אל ּהלוקו תוענ היֶתַּפְׂש קר הבל

 רָמאֹּתַו הָנַח ןעתו ;ְךיֶלֲעַמ דני תֶא יִריִסַה ר יתמ דע וע ָהֶלֲא

 יִשָפ תֶא ךופשאו יִמיִתש אל רֶבָשְו ןִיְו "יבא החור תַשְק הָׁשֶא יָנֹרֲא 5

 יִמַעְְ יִחיִׂש .בורָמ יִּכ לַעְלב תַּב נפל ךֶתָמֲא תא ןֵּתִּת לא ;יי ונפל
 תֶא ֵּתי לֵאְרְׂשִי : הלאו םולָשְל יכל רַמאיו ילע ןעיו ! הָנָה דַע יִּתְרַּבָד

 להו יֶניֵעּב ן ןח + ֶתָחָפִׁש אָצְמִּת רֶמאֹּתַו : : ֹומֲעָמ ְּתְלִאָׁש רֶשֲא א רפה ףתלש

 גוחתשינ רקובב ּוטיִּכְׁשַיַו ; רוע הל יה אל ָהֶנְּפּו 5כאתו הַּבְרַר ל הָׁשִאָה

 ּתְׁשֶא הָנַח תֶא הָנְִלֶא עדיו הַתַמְרַה םֶתיֵּב לא ואביו ובָשיו ו ונפל

 ומש תֶא אָרְקִּתַ : דלתו הנח רזתו םיִמיֵה תופקתל יִהְיַו 1 ַהְרּכזיו
 חַבֶז תֶא יי ַחֹוּבְזִל ותיּב לָבְו הָנְקְֶא ׁשיִאָה לעיו : ;ןיִּתְלֶאְׁש ייֵמ יִּכ לֵאּומְׁש
 "ו ו ו "ר" ר"ר" רא ,שיב

 שוריפ
 ןעקְנעֶדעֶג ףימ טסעו] נּוא דיֹומ טְסְניִד
 ראפ טיִנ דיומ טְסְניִד ןייַד טסעוֶו נוא
 .ְמְסְניִד ןייב ּוצ ןעֶּבעֶג טְסעוֶו נּוא ןעֶסעֶג
 יִד ןופ רעֶנייֵא ןייז לאָז סאוָו דניקַא דיימ
 םֶהיֵא ךיִא לעוֶו ויִּתַתְנּו ,ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶסיֹורְג
 טְסְניִר םיִּטאָנ ּוצ ריִזְנַא ראפ ןעֶּבעֶג קעוֶוַא
 רעֶסעֶמ לאָג ןייק גוא ןעֶּבעֶל ןייַז םייצ
 טאָה ימ פאק ןייז ףיוא ףיֹורַא טיִנ םעוֶנ
 ךיִא ןעֶנאָז ּוצ (ָּךֶתֶמִא לאָמ ייֵרְד טְנאָזעֶג
 םאוָו תֹוָצֶמ ייֵרְד טיִמ טְסְניִד ןייד ןיִּב
 הקלדה הָלֵח הרג ןעָמאְּביִנ ןעֶנעֶז רעֶּבייוֵו
 תּוכְוִּב ןעוֶועֶג רֵבֹוע טיִנ עֶנייֵק ּבאָה ךיא
 טאָה יז נּוא הָיָהְו ,רעֶדְניִק ףיִא טעֶּב הָז
 לע גּוא טאָג ראפ ןעֶמעֶּב וצ טְרעֶמיִג
 סאוָו ןעֶרעֶה ּוצ ליֹומ רֶהיֵא םיִהיִג םאָה
 ראָנ טאָה הָנַח "עָּבָא הֶגִמְו .טְגאָז יז
 עֶרְהיֵא ראָנ ןעֶטנאַה רֶהיִא ןיִא םעֶריִג
 רֶהיֵא רעֶצְש טְלאקְׁשיִג ףיז ןעֶּבאָה ןעֶצְפעֶפ
 םּורָד ןעֶרעֶה ּוצ ןעֶועֶג םינ זיא ליוק
 ,הָרֹוּכיִׁשַא ראפ טְנעֶכעֶרעֶג רֶהיֵא ילַע טאָה
 יונ זיִּב רֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג יִלָע טאָה ֶמֹאי
 ןייד ּפָא ּוהְט ןעֶרוּביִׁש וצ ּוטְסעוֶו גְנאַל
 טְרעֶפְטְנֶעיִג הָנַה טאָה ןעִּתַו , ריד ןּּפ ןייוַויִג
 יֹורְפַא ןיִּב יא ראַה ןיימ ןיינ טְגאָזעֶג נּוא
 רֶעיִּב גּוא ןייונ נוא םיִמיִנ רעוֶוְׁשַא םימ
 ןיימ ּבאָה ְךיִא ןעֶקָנּורְטיִג םיִנ ףיא ּבאָה
 , םאָג ראפ הָלָפְּה טיִמ ןעֶסאָג ראפ ׁשֶפֶנ
 ראָפ ריֹומָטְסְניִר ןייד טיִנ טְלאַה לא
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 לאָז ְךיִא םאְדְג יֹורְּפ ֶיִטְפאַהְקלאַא
 ןעֶד (תֹורָּכְׁש ןּופ זיוה ם'מאנ ןיִא ןעֶדייֵר
 גְנּוקְנעֶרְק נּוא ןעֶנאָלְק לְהיִפ עֶנייֵמ ןּופ ראָנ
 טאָה ןשנ ,רעֶהַא ויִּב טעֶריִנ ףיא ּבאָה
 ריִד ייֵג טְגאָזיִג גּוא טְרעֶּפְטְנֶעיִנ לע
 טעו ףאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶד נוא םֹוּלָׁשְל
 םֶהיֵא ןּופ טְסאָה סאוָו טעֶּביִג ןייַד ןעֶּבעֶג
 לאָז טְגאָזיִג הָנֵח טאָה רֶמאֹּתַ עב
 ןח ןע עֶניִפעֶג רעֶמייוֵ ךיֹוא דיֹומְטְסְניִד ןייד
 קעֶווַא זיִא הָשֶא יִד גוא ,ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא
 טאָה יז נּוא געוֶו רֶהיֵא ןיא ןעֶנְנאַגיִג
 טאָה םיִנָּפ גירָעורט רֶהיִא נוא ןעֶסעֶגיִג
 נוא ּומיִכְשִינ ,םאַהעֶג טיִנ רֶהֵעָמ ןיוש יז
 היִרְּפ רעֶד ןיא טְרעֶרעֶּפיִג ףיז עא יי
 נוא םאָנ ראפ םקּובינ ףיז ןעֶּבאָה נּוא
 ןעֶמּקיִג ןעֶנעֶג נוא טְרעֶקִיִגְמּוא ףיז ןעֶּבאָה
 הָנְקְלֶא גוא ,הָמָר ןייק  זיוה רֶעייֵז ּוצ
 טאָג בוא בייוו ןייז הנח ןעֶפאָלְׁשעֶּב טאָה
 נּוא יִהָיַנ ,ןעֶגאָרְּט םּוצ טְכאַדיִג רֶהיֵא םאָה
 יו םִעָד ףאָנ טייַצַא ןופ ףיֹולְרעֶּפ ןיִא
 יז טאָה ןעֶראועֶג גיִדעֶגאָרְט זיא הָנַמ
 טאָה יז נּוא אָרָקִּתַו ,ןֶהֹּד א ןעֶניוִועֶג
 ןעֶמאָנ רעֶד לֵאּומְׁש ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶפּורעֶג
 טאָנ ןופ םֶהיֵא פאה ְךיִא סאָד טְזייוֵנעֶּב
 אָר ןעֶנעֶז לֵאּומְׁש ןיא ןעֶר) ןעֶטעֶּבעֶגְסיֹוא
 :ןופ טְסייֵה סאָד לּואָׁש לֵאֵמ תֹויְתֹוא יִד
 נוא לעינ .(ןעֶמעֶּביִ םיֹוא רֶע זיא טאָג
 טיִמ ןעֶגְנאַנעֶג ףיוא זיא הָנְקִלֶא ןאַמ רעֶד
 ןַײז 5
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 רענה לֵמָנְי דע ּהָׁשיִאָל הָרָמֶא יִּכ הָתְלָע אל הָנַחְו :ֹורְדִנ תֶאְו םיִמָיַה
 תָׁשיִא הָנקְלֶא ּהָל רָמאֹיַו ;םָלֹוע דַע םָש בשיו 9 נפ תֶא הֶאְרִנְ ויְתאיֵבֲהַו
 הָׁשֲאָה בֶׁשֶּתַו ורָבְד תֶא יי םקי ךא ותוא ל דע יבש ךִינֵעְּ בֹומַה יִׂשֲע
 הָׁשֹלְׁש םיִרָפְּב ותַלָמְ רֶׁשֲאַּב ּהָמָע ּוהָלֲעַּתַו : ותא ּהָלְמְנ רַע ּהָנְּב תֶא קְניֵּתַו
 וש :רענ רעגתו וליש ײ תיֵב ּוהֲֵאיִכְּתַו ן לֵב חַמָק 'תַחַא הָפיִאְו
 יָנֹדֲא שנ יח יָנֹדֲא יִּב רָמאֹּתַו : ; יִלַע לֶא רענה תֶא ּואיִבָיַו רפה תֶא
 ןתה יִתְלְלַפִתַה הֶזַה רעה לֶא 5 לֶא לֵלַּפְתִהְל הָזָּב הָכְמִע תֶבֶצָנַ .הָׂשָאָה
 םימיה לכ ייל ּוהיִּתְלִאְׁשֲה יכנא סגו :ֹומֲעַמ יִתְלַאָש רשא יִתָלֵאְׁש תֶא ִל יי
 יב ץלע רַמאֹּתַ הנח ֵלַּמְתַּתַ ;ַײל םָׁש ּוחתשינ ויל לּואָש אּוה הָיָה רֶשֲא
 שודק ןיִא ;הָתָעוׂשיִּ ִּתְחַמָׂש יִּכ יביוא לַע יִּפ 'בַחָר יב ינרק הָמָר ייּב
 אצי הָהֹבִנ הָקְבְנ ּורְּבַדְת ובְרַ לֶא :ּוניֵהלאַּכ רּוצ ] יא לג ןיִא יב יב

 םעיטשיסשילשילשילשירשירשלשלשירשירשירש רש"ש ////ר// רשי ריר

 ט"ע שוריפ |

  ןיִּב ךיִא סאָר רעֶה ןיימ טְסְּבעֶל ור ראוו ראפ ןעֶמְכעֶש ּוצ רֶניִזיִג;זיֹוה עֶצְנאַג ןייז
 ןעֶגאַטְׁשעֶג אָר זיִא םאוָו יֹורַּפ עֶניִּבְלעֶז יִד םיִבֹוט םיִמָי יד ןופ תֹונְּבְרִק יד טאָג
 ףיֹוא לֶא ,ןעֶטעֶּב וצ טאָנ ריִד ןעֶּבעֶנ רַדְנְמ טאָה רֶע סאוָו ןֶּבְרִה םעֶד נּוא
 ןעֶטעֶּביִג ךיא ּבאָה ןעֶּבאָה ּוצ עֶגְנּי םעֶד ףיֹוא טיִנ זיִא הֶנַמ רעֶּבֶא הֶנֵזְו ,ןעוֶועֶג
 מעֶּביִנ ןיימ ןעֶּבעֶגיִג ריִמ םאָה טאָנ נא וצ טְנאָזעֶג םאָה יז םּוראוָו ןעֶגְנאַגעֶג

 .םֶהיֵא ןופ ןעֶמעֶּביִג ּבאָה "ָךיִא סאוו טעוו לֵאּומְׁש גנּוי רעֶד ויִּב ןאַמ רֶהיֵא
 ראַּפ םֶהיֵא ְךיִא ּבאָה ְךיֹוא םּורְד גּוא סו ףיא לעוֶו לאַמְטְסְנעֶד ןערעוֶו טְניֹואווְטְנַא
 רָע סאוָו געֶט יד ראָנ טאָנ ּוצ ןעֶגיִל ןערעונ ןְהעֶזעֶג לאָז רֶע ןעֶגְנעֶרְּב םֶהיֵא
 ןייז רֶע לאָז טְלעוֶו רעֶר ףיֹוא ןייז םעֶֶו ןעֶציִז ןעֶטְראָד טעו רָע נוא טאָנ ראפ
 לֵאּומְׁש נּוא וחמש ,טאָנ ּוצ ןעֶגיִל רעֶפ רֶהיֵא הֶנְקְלֶא טאָה רָאינ , געֶּבייֵא זיִּב
 < םאְג וצ טקּוּביִנ ןעֶטְראָד ףיז םאָה עֶנייַד ןיִא סאוָו ּוהְמ רֶהיֵא ּוצ טְגאָזעֶג ןאַמ
 נּוא ןעוֶועֶג לֵלַּפְתִמ טאָה הֶנֵח נּוא לפְתִּתַו טסעוֶו ּוד זיִּב ץוז טְלעֶפעֶג ליֹואוו ןעֶגיֹוא
 ןיימ ץלֶע .טאָנ ּוצ חַבָשַא טְנאָזעֶג טאָה םִָיִקְמ ראָנ לאָז םאֶנ ,ןעֶנייוַוְמְנַא םֶהיֵא
 ְךייַט ףליה ם'ִמאְג ףְרוד ףיז טייֵרְפ ץְראַה הָאּובְנִּב טְנאָזעֶג טאָה יִלֵע יו רייֵר עניי ןייז
 ףךְרּוד ןעֶּביֹוהְרעֶד ןעֶראוָו זיִא טְפאַׁשְרעֶה ןייֵד טעַּביִנ ןייר ןעֶּבעֶג טעֶו טאָנ םאָד
 =ךעֶד ןעֶראוָו זיא ליֹומ ןייַמ ףֶליֵה םיִטאְנ ויִא בֶׁשֵּתַו ,ןאַמ רעֶסיֹורְגַא ןייַז לאָז ןְהּוז
 יִא סאָד) דְנייֵּפ עֶנייֵמ ףיֹוא טעֶטייֵרב טאָה גּוא םייָה רעֶד ןיִא ןעֶסעֶועֶג יֹורְּפ יד
 .ףֶליֵה ןייב טיִמ ףימ ייֵרְּפ ףיא ןעֶד (הָנְנְּפ םֶהיֵא טאָה יִז זיּב ןהּו רֶהיֵא טְנייֵזיִג
 יזַא רעֶניִלייֵה ןייק אָד טיִנ זיִא םָע ןיא ףיֹוא םֶהיֵא טאָה יִז נּוא  ּוהָלעַּו ,טְנייווְמְנַא
 רעֶפעֶׁשאָּבַא אָר טיִנ זיִא סֶע ןעֶר .םאֶג יונ םֶהיֵא טאָה יז תַעַׁשְּב ףיז טיִמ טְכאַרְּבעֶג
 ךייק אָד טיִנ זיִא םֶע גוא ,ריִד ץוח סאָמ ןייֵא נּוא ןעֶסְקֶא ייֵרְד טיִמ טְנייוַוְנַא
 םעֶר יִז לא ,טאָנ רעֶזנּוא יונ רעֶקְראַמְׁש ףיֹוא ןייונ ליִגְלַא נוא תֹונְּבְרִק ףיֹוא לעֶמ
 םיֹורְנ ףיז טאָה יז סאוָו הֶניִנְּפ ןעֶגעֶג ןייֵק טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא טאָה נּוא םיִכָסְג
 ךיוש טְלאָז רֶהיֵא (רֶהיֵא ןעֶנעֶג ןעֶטְלאַהעֶג | זיא גנּוי רעֶד נּוא זיוה סיִטאָג ןיִא הליש
 .הָוֲאנ טיִמ גיִדְרעֶּפאָה רעֶרעֶמ ןעֶדייֵר טיג ןעֶּבאָה ייֵז גּוא ּטָחְש ,גֶנּװ ראָנ ְףאָנ
 עֶטְראַה ןייק ןייֵג םיֹורַא רעֶמ טיִנ לאָז סֶע טכאַרְּנעֶג ןעֶּבאָה נוא סקָא םעֶד טעֶלֹוקיִג
 יִא טאג ןעֶד ליֹומ רֶעייֵא ןופ םיִרּוּבד סאה יז גוא רֶמאֹּהַו ,יִלָע ּוצ נוי םעֶד
 ראַפ גּוא ,גְנּודְצְלַא טסייונ סאוָו טאָנַא | א] רעֶה ןייס עֶטיּב ףיא ינידא יִּב טְנאָזעֶג
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 19 מצ החנשה שאר לש א םויל הרוטפה
 םיִּתַח טיִרוּבִג תשק : תֹוליִלֲע ּונָּבְתַנ ייק ולו אֹלְו יי תועְר לֶא יִּכ םֶכיִּפִמ קֵתָע
 הֶדָלֵי הָרקַע רע ּולֵדָח םיִבֵעְרּו ּורֵּכׂשִנ םֶחֶלַּב םיִעֵבְׂש ;ליח ּורְזָא םיִלֵׁשְכִנְו
 שירומ יי :לַעיו לואש דיִרֹומ הָיְַמּו תיִמָמ יי :הָלָלְמֶא םיִנָּב תַּבַרְו הָעְבִׁש
 ביִׁשֹוהְל ןויִבָא םיִרָי תֹוּפְׁשַאָמ לָד רַּפֲעַמ םיִקָמ : םֵמֹורְמ ףַא לִפְׁשַמ ריִׁשֲעַמּו
 ילגר : לֵכֵּת םֶהיֵלֲע תַשיו ץֶרֶא יז וכ ג רול יִּב םָלָחְנִי רֹובָכ אָסְכְו םיִביִדְנ סע
 יי :שיִא רַב חֹכְב אל יִּכ ומדי ףשחב םיִעָשְרּ רומשי ירק .וידיפח ןְדיִמַח
 יו ץֶרֶא יספא ןיִרָי ו םֵעְרִי םִיַמָׁשִּב יי וילע ולַע ייק ויגייפ ןָביִרָמ תהי

 :וחי שמ ןרק 'םֶרָיַ וּכְלַמְל זוע

 ;תֹוכָרְּב יִד ריטפמה לַעַּב רעֶד םֶנאָז - רעֶד

 אל רוחָא ְךיֶרְבְרִמ רָחֶא רֶבָדְו ףיֶרָבָד םיִנָמָאָגְו י
 לֶא 2 "םקיר בושי לֵאה יי ו הָּתַא ְךורָּב ?הָתַא ןמחרו ןָמֲאָנ ְךֶלֶמ

 :ויָרָבְד לָכְּב ןָמֲאָנַה
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 ט"ע שוריפ
 ּוצ םֶהיֵא ןֹיְבֶא םעֶד ףיֹוא רֶע טְּנייֵה ןעֶד ,םיִׂשֲעַמ עֶלא טְלייֵציִג ןערעוו םהיא
 נוא םייל עֶטְסְמעֶנְראָפ יד ייַּב ןעֶצעֶו תֶׁשֹקה סאָד אוה ורב שורקה טְכאַמ ױזַא
 ןעֶרעוֶו םירֹוּבִנ יד ןופ ןעֶניֹוּב יד םיִדֹוּכִג
 היז ןעֶטְרּוג עֶכאוַוְׁש יִד נּוא ,ןעֶכאָרְּב ּוצ
 סאוָו יד םיִעָבְׂש יֹוזַא נוא ,טְפאַרק טימ ןָא
 יז ןעָּבאָה טיֹורְּב ןיִא םאַז ןייַז ןעֶגעֶלְפ
 יִד נוא ,טיֹורְּב ראפ ןעֶגְניִראַפ טְזּומעֶג
 וצ טְרעֶהעֶג ףיוא ןעֶּבאָה עֶגיִרעֶגְנּוה
 טְכאַרְּבעֶג סיוונ יֹוזַא טאָה רֶע .ןעֶרעֶגְנּוד
 וָועֶג טאָה הָנַה הרקע יִד ויִּב הנה רע
 טאָה םאוָו הָניִנּפ נוא רעֶדְנּוק ןעֶּביִז ןעֶג
 ראפ ןעֶראוָו זיא רעֶדְנּוק לֶהיִּפ םאַהעֶג
 סיֹוא ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד . רעֶדְניִק ןופ ןעֶטיִנְׁש
 טְכאַמ טאָג הָוֲחְמּו תיִמְמ ,ןעֶּבְראָמְׁשעֶג
 טְכאַמ רָע ,גיִדעֶּבעֶל טְכאַמ נוא טיֹוט
 רעֶדיוִו טְגְנעֶרְּב גּוא בורְג ןיא ןעֶרעֶריִנ
 נוא םיִרֵא טְכאַמ טאָג שירומ ָ} ,ףיֹוא
 טּוהְט ךיֹוא ןעֶרעֶדיִנ טְכאַמ רע .ףייב
 ףיוא טְלעֶמְׁש רֶע םיקמ ,ןעֶּבייֵה-עֶד רֶע
 טְסיִמ יד ןּופ . ,ןאַמיִרָא םעֶד דֶרֶע רעֶד ןופ
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 , ןעֶּבְרַא ייֵז רָע טְכאַמ דֹובָּב ןופ ליִטְׁש א
 ידְנּורְנ יִד ןעֶרעֶהעֶג טאָנ ּוצ ןעֶד יל
 ףיוא טאָה נּוא ,רֶרֶע רעֶד ןופ ןעֶטְסעֶפ
 ןעֶליוִו ןייז ְךאָנ טְלעוֶו יד טְציִׁשעֶג ייֵז
 ,ןעֶכאַמ רֶע ןעק לוו רֶע = יונ נּוא .ףאְנ
 רֶע טּוהְמ עֶמּורְּפ עֶנייֵ ןופ טּורְמ יד יִלְגֹנ
 םיעָשְר יִד רעֶּבָא ,גְנּולְכיֹורְמִׁש ןופ ןעֶמיִה
 | ,ׁשעֶנְלעֶטְסְניִפ ןיִא ןעֶטיִנְׁשְךאַפ + ןעֶרעוֶו
 ןעק, טפארק עֶנעֶגייֵא ןייַז םימ םינ ןעֶד
 סאוָו יִד וּמִי ָ!! ,ןעֶקְראַטְׁש ׁשְטְנעֶמַא ךיז
 ּוצ ןעֶלעֶו רעֶריוִ רעֶד םֶהיֵא ןעֶנעֶז
 ןעֶגעוֶו דֹוכָּכ ןייז ןופ .ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּב
 ,לעֶמיִה ןיא ןעֶמְרּוטְׁש יז רעֶּביִא רֶע טּוהְס
 ןופ ןעקַע עָלא ץָטִּפְׁשִמ טעוֶו טאָג ןיִדָנ ?
 םוצ טפארק ןעֶבעֶג טעו נוא ',טְלעוֶו רעֶד
 םעֶנייַז ךאָג ןעֶגעֶניִק טעֶוו סאוָו למ םעֶד
 :ךעָה יד ןעֶּבייַהְרעֶד . טעו נוא ,ןעֶליוו

  ןעֶטְְלאַזעֶג ןייז םיִׁשְמ ןופ טְפאַׂש
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 עישות ׁשֵפַנ תַבּולֲעַלְו ּונייח תיֵּב אּוה יִּכ ןֹויָצ לַע םֶחְר
 +ָהיָנְבִּב ןויצ חַמשמ י וו הֶּתַא ָךּורְּב !ּוניֵמְיְּב הָרָהְמִּב

 ההָרֵהְמַּב ל ְךֶחיִׁשָמ דָוָד תיֵּב תּוכְלַמבו ףָדְכַע איִבָנַה ּוהִיִלֲאּב נחל 5 נֲחְמַׂש

 תֶא םיִרָחֲא דוע ולח אלו רֶז בֶשֵי אל ֹואְסִּכ לַע וגל לגו אבָ
 ְךורָּב < דַעְו םָלֹועְל ורנ | הָּבְִי אֹלָׁש ול ּתְעַּבְׁשנ ףשרק םשְב יִּכ : ורוכְּב

 ;דֶוָד ןנמ ַײ הָּתַא

 הֶוַה תָּנַׁשַה ףנשנ) םוי לַעְו םיִאיִבְנַה לֵעְו הָדֹובֲעָה לַעְו הָרֹוּתַה לַע
 | שול תנטב) ּוניֲהֹלֲא יי ּונְל ַּתַתְנָׁש תזה ןֹורָּכְוַה יו
 ; תֶרָאְּפִתְּ דֹובָכְל (ה ָתּונְמלְ

 יד דַע | םלועל דיִמָּת יח לב ִפְּ ךמש רב
 ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֶלֶמ יי הָּתַא ךורָּב :דעְל םִיַקְו תַמֲא

 ;ןורָּכזַה םויִו לֵאָרְׂשִי (} תנש< == ׁשֶדֹקִמ
== 

 : ןקְרּופ םּוקָי ןעֶמ טְגאָז תֶּבִׁש םּוא טְלאַפיִג הֶנָשַה שאר זַא

 יֵכיִרָא יַיַחְו יֵמֲחַרְו אָדְסִחְו אָנִח אימש ןמ ןקרופ םוקי
 אָרֹוהְנּ אפונ תֹויִרַבְו אימשד אָּתְעַיְסְ ,יחינר ינוזמו

 יִדָו קוסְפי אָל יד אָעְרז ,אָמְיַקְו אֵיֵח אערז ,אילעמ
 אתרּובה נּבַרו ןנרמל ,אתירוא יִמנְתִּפִמ לוטבי אֵל

 הֶלַב ישירל , לָבְבְּב יִדְו לֵאָרְׂשִיַ אֵעְרַאָב יד אָתָׁשיִדַמ

 | לכל אבבד יניִדְל אָתְביִתִמ ישירלו אֵתְוְלַנ ישירלו

 ןיִקְסֶעְד ןאמ לֶכְלּו ןוהיִדיִמְלַת יִדיִמְלִּת לֶכְלֹו ןוהיִדיִמְלַּת
 ןוהייח שיּפי ןוחתי ףֶרָבֹי .אָמְלֲעְר אָּכְלַמ אתיירואְב

 ןּובְוְַׁשִיְו ןּוקְרַּפְתִיְו ןוהינשל אָכְרָא ןֵּתיִו ןוהימוי  יִנְסַי
 אָהְי אָיַמְׁשִב יִד ןֶרָמ ןיִׁשיִּב ןיעְרמ לָּכ ןמו אקע לָּכ ןמ

 | ;ןֵמָא רַמאֹנְו ןֶדֵעַו ןַמְז לכ והיִדעַמב
 אָּתְעַיְְו יִחיְִר ינוזמּו יִכיִרֲא ייחְו יִמָחַרְו אָדְמִחְו אָנֵח אָיִמָש ןִמ ןקְרּופ םּוסָי

 יד .אָעְרִז אָמִיְו .אָיה אָעְרַז ,אָיִלַעַמ אָרֹוהְנו אֵפֹוג תֹויְרַבּו אימשך = |
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 2 הנשה שאר לש א םויל תירחש
 .ןיִרָה אָשיִדְק אָלֲהְק לָכְל ,אָתייִרוא יִמְנְתִּמִמ לֹוטְבִי אָל יִדְו קֹומָפִי אָל
 ןוכייח ׁשיִּפִי ןוכתי ְּךֵרָבָי אמל אַכְלַמ .איַשְנּ אָלְפִט אָיַריֵעְז םִע אֵיַבְרְבַר
 ןֵמּו אֵכֵע לכ ןמ ןּובְוִּתְשִתְו ןּוקְרְָּתִתְו ןובינשל א ןֵּתִיַו ןוכימוי נס
 :ןמָא רַמאֹנְו דעו ןמָ לָ ןוכיְֵעְַּב אָהְיאּיְׁשִב יד ןֶרָמ ןיִשיִּב ;יִעְרִמ לָּב
 לָּכ םִע הֶזַה שְרּוקה להְקַה לַּכ תֶא ךֶרֶכָי אּוה בקֲעַיַו חצו םֶהָרְבַא ּוניֵתֹובֲא ְךֵרָּבֶׁש יִמ

 םיִדֲחַיְמִׁש יִמּו ,םָהָל רֶׁשֲא לכו םֶהיֵתֹונְבּו םֶהיֵנְבּו םֶהיֵׁשְנּו םֵה ,ׁשֶדֹוקַה תולהק
 יו רואמל רֶג םיִנְתֹונָׁש יִמּו .ללַּפְתִהְל םֶכֹותְּב םיִאַּבֶׁש ימּו הָלִפְתִל תֹויִסַנְב יִּתַּב
 רוב יֵכרֶעְּב םיִקְסֹועָׁש יִמ לֶכְו ,םיִיָנֲעְל הָקָדִצו םיִחָרֹואְל תַפְו ,הָלָדְבַהְלּו שּודיקל
 זולְסִיְו םֶפּוג 5כ5 אָּפְרִיְו הֶלַחַמ ל םֶהַמ ריִסָיְ םֶרָכְׂש םלַׁשָי אוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה הָנּומֲאַּב
 ;ןֵמָא .רַמאֹנְו םֶהיֵחֲא לֵאָרְׂשִי לָּב םִע םֶהיֵדְי הֵׂשֲעַמ לֶכְּב הָחָלְצַהְו הָכָרְּב חַּלׁשִיְ םֶנֹוֲע לכל

 מ וו

 ,רֶפֹוׁש תַעיִקְּת ראפ תונחְת
 תֹועיִקְּת ראַפ ןיינ לֵלַּפַתִמ לאָז רעֶרעֶדעֶו סאוָו ,םיִרְפְס עֶגיִלייֵה ןּופ ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא הָלֵפְּת ץייג

 : ןעֶרעֶרְט לֶהיֵפ טיט

 855 657 ןּופ ןעֶראוָועֶג ןעֶנעֶז םאוָו | ,רעֶטאַפ רעֶגידְמיִראַּבְרעֶר :פייז בָא

 טיִמ ריִר ראַפ ןעֶמּוקעֶג ןיִּב ךיִא
 םיִמ א ,ץְראָה ןעֶכאָרְּבּוצ ַא
 ריִד ןּופ ןעֶמעֶּב ּוצ ,טיִמיִג רֶהעֹוְׁש ַא
 עֶלַא ףיוא הָרָּפַכְו הָחיִלְמ הָליִחְמַא
 יו , יִׁשְפַנְל וואו : ווא ;תֹוריִבֲע עֶגייֵמ

 טיִמ ,הָמָׁשְנ ןיימ ּוצ וא ריִמ ּוצ זיא
 .רעֶּפ ןעֶרְהאָי עֶגייֵמ ףיִא ּבאָה םאוָו
 ּבאָה הָמָׂשְנ עֶגיִלייֵה ןיימ ,טְגְנעֶרְּב
 טְקעֶלְפְרעֶפ נּוא  םֶריִמָׁשְרעֶפ יא
 ,ןּוהְטעֶג ּבאָה םאוָו תֹוריֵכֲע יִד טיִמ

 ייַּב ןּוהט ךיז
 לעוֶו ְךיִא םאוָו ןּוּבְׂשֶחְו יד םעֶד
 עֶגיִלייֵה ןייד ראפ ןעֶּגעֶּפָא ןעֶוּומ
 יד ךיִא טעֶּב םּורָד טז .ןעֶמאָנ
 םעֶראַּבְרעֶד ,טאָנ רעֶניִצְראַהְמעֶראַּב
 זנּוא קְנעֶרעֶג גוא זָנּוא רעֶּביִא ףיד
 עֶניִלייֵה עֶרעֶזְנוא ןופ תּוכְז םעֶד
 נוא ַחֹּכ ןעֶּבעֶג טְסְלאָז גּוא ,תובָא
 ייֵז רפוש תֹועיִקְּת יִד ןיִא טְפאַרְק

 רנעוֶו עֶלַא ןעֶכעֶרְּב ךֶרּור ןעֶלאָז
 19 (ט"ע/  וווחמ)

 ראש עשיו ןעֶכאַמ סאוָו דֶניִ
 עֶגייֵר ןעֶָשיוִוְצ גּוא ריר ןעֶשיִוְצ
 ןייב ראפ ןעֶמּוק ןעֶלאַז ייֵז ,רעֶדְניִק
 ןייד ףיוא ןייז ּוצ ץילממ רובָּבַה אֵמְּכ
 לֵטַבְמ ןעֶלאָז ייֵז נוא .לֵאָרְׂשִי קְלאפ
 םיגירמקמ עֶלַא גוא ןָמָׂש סער ךייז
 עֶנייַר ףױא גְרְמִקְכ ןעֶנעֶנ סאוָו
 ןיִא ַחֹּכ ּביִג ,ןיד םעֶד ייַּב רעֶדְניִק
 םעֶד ןעֶטייַר ּוצ לאָז יז הָוְצִמ רעֶד
 רַָנ זיִא סאוָו ןיד רַזְג ןעֶטְכעֶלְׂש
 לאָז יִז גוא קֶלאָּפ ןייד ףיוא ןעֶראוָועֶג
 תַדָמ ּוצ ןיִרַה תַדֵמ םעֶד ןייַז ְךֵּפַהְמ
 גד נּוא ,רֶסָחַה תַדָמ ּוצ לא םיִמָחְרַה
 םיִנָּפְל ןייֵנעֶּב זָנּוא טיִמ ףיד טְסְלאָז
 זנּוא טְסְלאָז ּוד נוא ,ןידה תַרּוׁשִמ
 עֶוייַּב עֶרעֶזנּוא ךאָנ ץֵטָּפְׁשִמ טיִנ
 םיֹורְג ןייַד טיִמ ראָנ ,ךֹאָנ םיִׂשֲעַמ !

 ,תֹונָמֲחַר םיִורָג ןייד טיִמ גּוא רָסֶח
 רעֶמ רעֶרְניִק עֶנייֵד טיִמ רֶסֶח ּוהְט
 זנא ייז טְניִרְרעֶּפ ןעֶּבאָה ייֵז יו
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 פא קעָמ ,דָניז עֶרעֶזְנּוא ףיוא לָחומ
 רפס ןייד ןופ תֹונוֲע עֶרעֶזְנּוא
 טנא טְרעֶר טיִנ ןעֶלאָז ייז תֹונֹורְכִזַה

 טְנאַמְרעֶר ואָל ,ריִד ראפ ןעֶרעוֶו !
 תֹועיַקְּת יד ףרּוד ריד ראפ ןעֶרעֹוֶו
 ענייה עֶרעֶזנּוא ןופ תּוכָז םעֶד
 נּוא םיִקיִדַצ יד תֹוהָמִא נּוא תובָא
 םאוָו רפוש םעֶד רוד , תוינקדצ יד
 ומְסְלאָז ףאש ַא ןופ ןעֶראָהַא ןיִא
 רעֶד ןופ תּוכְז םעֶד ןעֶנאַמְרעֶד זְנּוא

 טְלאוועֶג ְךיִז טאָה קָחֶצִי סאוָו הָדיִקֲע
 נוא ,ףאָׁשַא יוג ןייַז בירקמ ןעֶזאַל
 סאוָו הָרֹוּתַה תַלְּבַה ןּופ תּוכְז םעֶד

 לוק טיִמ ןעֶראַועֶג ןעֶּבעֶגעֶג זיא
 תועיקת עֶטְׁשְרֶע יִד תּוכְזִּב נּוא ,רפוש
 טְנייַה ןעֶרעֶה ןערעוא עֶרעֶזְנּוא סאוָו
 םעֶד ןעֶרעֶה ּוצ ןייַז הָכֹוז ריִמ ןעֶלאָז
 יִד תּוכְזִּב נּוא ,ַחיִׁשָמ ןּופ רפוש

 סאוָו םיִרָבָׁש ןּופ ןעֶמיִטְׁש עֶדְנעֶצְכעֶרְק
 ןעֶרֶעיֹוא עֶרעֶזְנּוא ןעֶלאָּז ,ןעֶרעֶה ריִמ

 ןעֶצְכעֶרְק ןייק ןעֶרעֶה טיִנ לֶהאָמ ןייק
 ןעֶדְנעֶנייוַו םעֶד תּוכְזִּב ,ןעֶצְפיִו נוא
 ,ןעֶרעֶה ריִמ סאוָו הֵעּורְּת ןּופ לוק

 ןעֶרעֶה טיִנ לֶהאָמ ןייק ריִמ ןעֶלאָז
 עֶטְצעֶל יִר תּוכְזִּב וא ,ןייוַועֶג ןייק
 ןעֶלאָז ,ןעֶרעֶה ריִמ םאוָו תֹועיִקְּת
 רפוש םעֶד ןעֶרעֶה ּוצ ןייז הָכֹוז ריִמ
 רעֶד יוִו יוזא נּוא ,םיִתָמַה תִיחִּת ןּופ
 ּוטְסְלאָז ױזַא ןעֶניֹוּבעֶג ןייא זיִא רָּפֹוׁש
 ריִד וצ ץֶראַה רעֶזְנּוא ןעֶנייֵּב ןייא
 ןעֶסיֹורְג ןייב ּוצ הָעָנְכַה סיֹורְנ טיִמ
 הָבּוׁשְּת ןּוהמ ןעֶלאָז ריִמ ,ןעֶמאַנ
 ןעֶלאָז ריִמ גּוא ,ריִד ראפ הָמְלְׁש
 :ְטעֶראַּבְרעֶד ,ןעֶגיִרְניִז רֶהֵעָמ .טיִנ
 רעֶד טיִמ טְסְלאָז ּוד רעֶטאַּפ רעֶניִד

 18 (ט"ע רוטומ)

 ןעואלב ּוצ טְרעֶרעֶפעֶג ףיז /

 רפוש תעיקת
 ןייַז עיִרְכַמ רפוש תַעיִקְּת ןּופ הָוְצִמ
 ,תּוכְז רעֶזְנּוא "רצ לֶהאָׁש:ָנאַוָו רעֶזְנּוא
 רעֶד ןּופ ןייֵטְש ףיוא טְסְלאָז נוא
 ףיוא ןעֶצעֶז ףיז נוא ןיד ןּופ לְהיִטְׁש
 גצ זנוא ,םיִמֲחַר ופ לְהיֵמְׁש | רעד
 טְסְלאָז נוא תֹונָמֲחַר םיורג טימ ן'ַמָפְשִמ
 ּוצ רֶהאִי םּוגֲא ןצ ןעֶּבייַרְׁש ןָא זָנּוא
 ךֶלייֵרְפַא ּוצ רֶהאָי טְׁשְטְנעֶּבעֶגַא

 ;ןֵמָא ,הָמָחָנְלּו הָעּוׁשיִל רֶהאָי
 רעֶה רעֶד טְסיִּב ּןד םֶלֹוע לָש "ונובר

 נד , טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ
 טעוֶו סֶע זא ןעֶמאַּבעֶג זְנּוא טְסאָה

 רַפֹוש ןעֶמ לאָז הָנָשַה שאר ןעֶמּוק

 לֵאָרְׂשִי ן קְלאַפ ןייד ריָמ גוא , ןעֶואַלְּב

 ,ןָא לּולֲא שרוח שאר ןּופ רָפוש
 ןעֶׁשיִמְרעֶפ ןטש םעֶד לאָז ןעֶמ יִדְּכ
 םּוראוָו ןעֶקעֶרְשְרעֶד ₪2 לאָז רע

 . םאַה רפוש םעֶד טְרעֶהְרעֶד רֶע ןעוֶו
 .זַא ט טְסייוֵו רֶע ,טֶכְראַּפ םיֹורְג רֶע
 םעֶד ןעֶרעֶהְרעֶד רעֶדְניִק עֶּביִל עֶנייד
 הָבּוׁשְּת רֶלאַּב ייֵז ןעּומ יֹוזַא רפוש
 עֶרֶעייֵז ףיוא הָּמְרִח סיור ןעֶּבאָה וא
 ןייַז לאָז טאָג רעֶּביִל םּורְד ,דָניִז
 םיֹורְג ןייד טיִמ ןעֶליוִו רעֶטּוג ןייד
 ןופ לוק םאָד זַא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד
 ריִד ראפ ןעֶמּוק ייל לאָז רפוש
 תוריִזְנ עֶזייִּב עָלַא ןעֶסייֵר רצ .גּוא
 עֶלַא ןעֶדייֵנְׁשְרעֶפ גּוא ,זָנּוא ןּופ
 ןעֶשיוִוְצ ןייֵא ןעֶכאַמ סאוָו םיִתיִחְׁשַמ
 ריִד ןעֶש יוִוְצ נּוא זְנּוא ןעֶשיוִוְצ דייש
 ףיורא טיִנ ןעק טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא זא
 יּפַא טְסְלאָז וד נּוא ,.ריִד ראַפ ןעֶמּוק
 ןגפ טייֵקְנעֶטְסּולְג עֶזייֵּב םאָר ןוהט
 זַא עֶכעֶלרעֶר ןעֶלאָז ריִמ נּוא ,דָּוא

 ּוד



 רפוש תעיקת ראפ תונחת
 רפוש ןעֶסיֹורְג םִעְר טימ טְמעוֶו וד
 יד עֶלַא ןעֶלְמאַז וצ ןייֵא ןעֶזאָלְּב

 ןּופ עֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ גוא עֶנעֶריולְרעֶּפ
 לֵאְרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא לֵאָרְׂשִי קֶלאָפ ןייַד
 ןצ ןייז הָכוז ןעֶלאָז ריִמ גּוא ,ןייַרַא
 וד נוא הנ יבש עֶניִלייֵה ןייב ןֶהעֶז
 ןיימ נוא רעֶפְלעֶה ןיימ ןייז טְסְלאָז
 ְךיִד טְסְלאָז טאָנ רעֶּביִל ,רעֶציִשעַּב
 טְסְלאָז וד וא ןייז םֶחַרְמ זָנּוא רעֶּביִא
 :ְרעֶד נא טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא ןעֶרעֶה םיוא
 ריִמ זַא ןעֶרְהאָי עֶרעֶזְנּוא רעֶגְנעֶל
 ריִמ סאו ןעֶטְנעֶרְרעֶפ ןעֶנעֶק ןעֶלאָז
 ןעֶנעק ןּוהְמעֶג טְכעֶר םּוא ןעֶּבאָה
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 סאָוָו םיִרָרְס ריפ יד ,ְךֶלֶמַה דו
 הָעיִקְּת הָעּורְּת םיִרָבש הָעיִקּת ןעֶסייֵה
 תּוכְז םיִנעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּוא ןעֶלאָז ייֵז
 רעֶד גוא ריִד ראפ ןעֶגְנעֶרְּב ףיוא
 ,ןעֶּבאָה טיִנ טְכאַמ ןייק לאָז ןֶמִׂש
 ןעֶרעוֶו ךאְלמ רעֶמּוגַא לאָז םֶהיִא ןופ
 קְנאַד רעֶּביִא זנּוא ףיוא לאָז רֶע גוא
 ןופ ןּוהָמ טְסְלאָז וא ,ןעֶדָייֵר ס'מּוג
 וא ןעֶנעוֶו ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייד
 ןעֶטּונ וצ ןעֶּבייַרְׁש ןָא זָנּוא טְסְלאָז
 טֶמּוק אָד םאוָו רֶהאָי םָעייִנ םעֶד ןיִא
 וצ לֵאָרְׂשִי לָּכ ףיוא גוא זנוא ףיוא
 נּוא הָחלצַה נוא הָכָרְּב וצ הָמְנְרַּפ

 םיֹורְג 'טימ רעְדְניק ץֶרעֶזנּוא 'םימ ץְראַה רעֶזְנּוא קעוֶוְרעֶד נוא ,ריִד
 גּוא ריִד וצ ףיז ןעֶרעֶק ּוצ רעֶדיוִנ
 רעֶזְנּוא ןעֶלאָז ריִמ יונ זָנּוא ןעֶרעֶל
 רֶע סאוָו ןעֶכעֶרְּב ןמָׂש םעֶר דָנייַפ
 םּורָד ,ןייז ּוצ גָרְטקִמ זְנּוא ףיוא טיִה
 רפוש לוק םעֶד ןופ טאָנ רעֶּביִּל
 לאָז רֶע ןעֶלאַפ ןעֶבאַמ םֶהיֵא וטְסְלאָז
 ןעֶדייֵר ּוצ ןייֵמְׁש ףיוא ןעֶנעק טיִנ
 ןיִא ,לֵאָרָׂשִי קְלאַפ ןייַד ףיוא וייַּב
 לאָז רפוש בער ןופ לוק ןעֶטְׂשְרָע
 תּוכְ רעֶד ריִד ראפ ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג
 נוא ,רעֶמאַּפ רעֶזְנּוא םֶהָרְבַא ןופ
 םעֶד ןּופ לוק ןעֶרעֶדְנַא םעֶד טיִמ
 רעֶד ועו טְכאַדעֶג לאָז רפוש
 םעֶד טיִמ נוא ,ּוניֵבָא קָחְצִי ןופ תּובְז
 טְכאַדעֶג לאָז רַפוש ןופ לוק ןעֶטיִרְד
 רעֶזְנּוא בֹקֲעַי ןופ תּוכְז רעֶד ןעֶרעוֶו
 לוק ןעֶטְעֶפ םעֶד טיִמ נּוא ,רעֶטאַּפ
 ןּופ תּוכְז רעֶד ןעֶרעֶוֶו טְכאַבעֶג לאָז

: 

: 

 חַוְר טיִמ נוא טייֵקעֶדיִמ } א עַפְׁש
 יִנ לאָז ְךיִא זַא דיִרָפ 0 נא
 לאָז ךיִא נּוא הָּפְרֶח ןייק ּוצ ןעֶמּוק
 ןעֶנעֶק לאָז ךיִא זַא הָחּונְמִּב ןעֶציִז
 לאָז נוא ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייד ןעניד
 ּבאָנ םיִנעֶשְטְנעֶמ ןייק ןעֶּפְראַרעֶּב םינ
 םינ ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא נוא
 ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ייַּב ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמעֶג
 זנוא ןופ ןעֶרעֶטייווְרעֶד טְסְלאָז נוא
 זנוא אָ נוא טייקְרָעְיורְמ עלא

 הָמָקְנ יי זָנּוא א ןעֶלאָז םיִאְנוש
 זנוא ןעֶׁשיוִוְצ לאָז םִע זַא ןעֶּבאָה
 הָבָרְּב טְרֶעייַנ גירק ] ןייק ןייז טיִנ
 םעֶד ןיִא נּוא  ,םֹולָׁש ןוא הָחַלְּצַה
 נּוא ְךעֶג רימ ןעֶלאָז םולש ןּופ 'תּוכְז
 -ְרעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג דְלאַּב

 !ןֵמָא ,ןעֶרעוֶו טְזייֵל

 7-9 1 9 1 טבע
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 שאר םּוא רָפֹוׁש תַעיִקְּת ןופ הָוְצִמ רעֶד ןיא םאָד ,טְּבייַרְׁש ןואָנ הָיְרעַמ ּוניֵּבַר

 : םיִמֲעַמ ןְהעֶצ אָד זיא הָנָשַה

 לייוו ,זיִא םעט רעֶטְשְרָע ךעֶד (א

 שודקח טאָה גאָט ןעֶזיִד ןיִא
 נוא ןעֶפאַשעֶּב טְלעוֶו יִד אּוה ְךּורָּב

 יד רעֶּביִא ךֶלֶמַא ןעֶראָועֶג זיִא
 ,זיִא רֶדֵס רעֶד נּוא ,טְלעוֶו עָצְנאַג

 רֶע טְואָל הָכּולְמ ַא ּפָא טְמעֶנ ְךֶלֶמיַא
 ּוצ ןעֶטייֵמאָרְט טיִמ ןעֶפּורְסיֹוא
 עֶׁשיִרְּפ ןייַז ןיִא טְסּואוועֶּב ןעֶכאַמ
 טְּבייֵה רֶע סאוָו גאָמ םעֶד ְךייֵבְניִנעֶק
 ױזַא ,ןעֶרְהיִפ ּוצ 'הָבּולְמ ןייז ןָא

 םעֶד טיִמ םיֹוא ףיוא ריִמ ןעֶפּור
 ןעֶנייֵרְק ריִמ זַא ,גאָמ םעֶד ןיִא רָפֹוׁש
 דִוָד יונ .רעֶפעֶׁשעֶּג ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 תֹורְצֹוצֲחַּב, ,טְנאָזעֶג טאָה ְךֶלֶמַה
 'יי ְךֶלֶמַה יֵנְפִל ּועיִרָה רפוש לוקו
 ןופ לוק ַא טיִמ נוא ןעֶמייֵמאֶרְמ טיִמ
 עֶרעֶּטייֵמאֶרְט רֶהיִא טְלאָז רַפוש
 ;אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָקַה גינעק םעֶד ראַפ

 לייוו ,זיא םעמ רעֶטייווְצ רעד (ב

 שָרָע רעֶ זיִא גאָט רעֶד |"
 םאוָו נעֶט ןְהעֶצ יד ןּופ נאָמ רעֶמ

 ןעֶזאָלְּב םּורְד ,הָבּוׁשְּת ןעֶסייֵה ייֵז

 ןעֶמ יוִו ְךייֵלְג רפוש םעֶד טיִמ ריִמ

 םלוע םעֶד ןעֶנעֶראוָו ּוצ םיוא טֶפּור
 הָבּושִּ טייַצ רֶהיֵא טאָה טְנייַה זַא

 םיִנ רֶע לאָז םיִנ זַא ּוא ,ןּוהְמ ּוצ
 םֹולָׁשְו סח טעוו רֶע זַא ןייז םֶעֵרְתִמ

 זיִא יױזַא ןעֶד , ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג

 זיִא רֶע זַא תּוכְלַמ א ןּוּפ רֶדֵס רעֶד
 .םיוא רעֶהיִרְפ רֶע טְזאָל רזונ סיִּפָע

 טיִנ טְגְלאַּפ סאוָו רעֶד "ווא ; ןעֶפּור

 ןיז טיִנ ְךאָנ רעד ןעֶמ טְרעָה

 :גְנּורעַפְטְנֶעֶרעֶּפ
 18 (ט"ע רוזחמ)

, 

| 

 זנוא ,זא םעט רעֶטיִרְד רעֶד 0
 ןופ תּוכז םעֶד ןעֶנאַמ רעֶד ּוצ

 ףיוא ןעוֶועֶג זיִא סאוָו הָרְוּתַה תַלַּבִק
 ַא ןופ לוק א טיִמ יניִס ְראַּב פע
 לוקי .ייִמש קּוסָּפ ןיִא יוִו . רפוש
 ןעלאז ריִמ דוא . ,"דאַמ קָזָח רפוש
 ּוצ םִייַקְמ ןעֶמעֶג ףיז ףיוא רעֶטייוַו
 סאוָו ,"עַמָׂשָנְו הֶׂשֲעַנ םעֶד ןייַז
 -טְסְנעֶר ןעֶּבאָה ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 .ןעֶזעוֶועֶג לֵּבַקְמ ףיז ףיוא לְהאָמ
 יד ןּוהְט ןעֶלעוֶו ריִמ טְסייֵה םאָד
 ּוצ 9 ןוהמ טְסייֵה םאָנ סאוָו תֹוָצִמ
 םינ טְנאָזְרעֶפ רֶע םאוָו ןעֶרעֶה

 :ןוהמ ןצ

 וא ,זיִא םעט רעֶדְרעֶּפ רעֶד (ד
 -ףאָרְמְׁש יִד ןעֶנאַמְרעֶר וצ

 ,םיִאיִבְנ עֶגיִלייֵה עֶרעֶזְנּוא ןּופ דייר
 הָבּוׁשְּת .טְגיִראוָועֶג זְנּוא ןעֶּבאָה ייֵז

 ג ןעֶנעֶז רייֵר עֶרֶעייֵז ,ןּוהְמ ּוצ |
 .םאוָו רפוש ןופ לוק א וצ ןעֶכעֶלְנ
 ןעֶמ ,הָמָחְלִמ תַעַׂשְּב טְזאָלּב ןעֶמ
 ראפ ןעמיה ּוצ ְךיִז יו ןע עֶסיוִו לאָז
 טְרעָה סאוָו רעֶד נוא , דרעוש יִר
 ּומיִנ :ךיִז טיִה נוא רַפֹוׁש םעֶר וצ טיִנ
 ,שֶנְרַהיעָג טרעוֶו ררעווש יִד ראַפ
 דייֵר יִד וצ טיִנ טְרעֶה סֶע רעוֶו יוזא
 ןייק טיִנ רֶע טאָה םיִאיִבְנ יד ןופ
 טְרעֶה סע רעוֶו רעַּבַא ,ףֹוס ןעֶמּו

 טְרעוֶו "נא ןעֶזייֵּב םעֶלַא ןּופ שת

 :ןעֶטּוג םעֶלַא טיִמ ןעֶפְלאָהעֶג
 וא ,זיִא םעט רעֶּטְפיִפ רעֶד (ה

 תיִּב יַּבְרּח ןעֶנאַמְרעֶד וצ '
 שרקמה 10
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 דֶנייַפ יִר ןעֶּבאָה םֶלאָמאַד ,ׂשֶרָקַמַה
 טימ ןעֶזאָּלְּבעֶג נּוא טְרעֶטייֵמאַרְמעֶג

 ,זָנּוא ףיוא הָמָחְלַמ תַעְּב תורפוש
 , טְנאָזעֶג טאָה איִבָנ רעד יו יֹוזַא
 תַעּורְּת יִׂשַפַנ 'הָעְמִׁש רפוש לוק יִּכ,
 רפוש ןגפ לוק סא ווא = יהָמְָלִמ

 ראפ ןייז ּוצ ללפתמ זנּוא טְנאַמְרעֶר
 ןיִא לאָז שָדְקְמַח תיֵּב סאָר ת"ישה
 ,ןעֶרעֶו טְעיֹוּבעֶג ףיוא דעֶנ רעֶד

 ;ןֵמָא

 זָנוא ,זיִא םעמ רעֶטְסְקעֶז רעֶד ח
 תּוכְז םעֶד ןעֶנאַמְרעֶד ּוצ

 ףיז טאָה רֶע ,קָחְצִי תדיקע ןופ
 ,ְךֵרָּכְתִי םשה ּוצ ןעוֶועֶג ׁשֶפָנ רֶמֹומ <

 ׁשֶפָנ רָמומ ףיוא ְךיִז ריִמ ןעֶלאָז יוזא
 ,ןעֶנעוֶו ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה ןייז ןּופ ןייז
 ּוצ ןעֶרעוֶו טְקְנעֶדעֶג ריִמ ןעֶלעוֶו
 ףיוא טאָה ןעֶמ לייונ נוא ,ןֵמָא ןעֶמּוג
 ןעוֶועֶג ביִרְקִמ קָחֶצִי ןופ טֶרָא םעֶר
 םיִמ ריִמ ןעֶזאָלְּב םּורָד ,לֶיַא ןייא
 ןופ ןעֶראָה א זיִא רֶע םאוו רפושא
 סְּפעֶׁשַא זיא סאָרו ,לַיַא ןיט

 : [רכְז א

 םאָר ,זיִא םעט רעֶטעֶּביִז רעֶד 0
 זנּוא לאָז רָפוש ןופ לוק =

 יז } ןעֶלאָז ריִמ סאָד ןעֶקעֶרְׁשְרעֶּביִא

 יעָּב עֶיִלייַה םעֶד ראפ ןעֶסְכְראָפ
 ןופ עַבֶמ יִד זיִא יוזא ןעֶד ,רעֶפעֶׁש
 ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד טְכאַמ סע רָפֹוׁש םעֶד
 יונ יֹוזַא ,ןעֶקעֶרְׁש נּוא ,ןעֶרעֶמיִצ
 עַקָּתִי םִא, ,קּוסָּפ ןיִא טייֵטְׁש סֶע
 זיא ,"ּודְרֲחַי אל םַעָהְ ריִעָּב רָפוש
 ןיִא רפוש טְזאָלְּב ןעמ זַא ,ׁשְטייֵמ
 טְׁשיִנ קְלאַּפ סאָר ןעֶד טעוֶו טאָמש

 ; ןעֶרעוֶו ןעֶקאָרְׁשְרעֶד
 18 (ם"ע  רוותמו
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 יְךָעְר וצ ,זיִא םַעַמ רעֶטְכַא רעֶר (ח
 זיִא טְנייַה זַא זנוא ןעֶנאַמ

 בוא םיִכָאְלַמ ּוליִפֲא םאוָו ,ןיִדַה םוי א
 איִבָנ רעֶד יו יוזַא ,ןעֶרעֶמיִצ לעֶמיִה
 לֹודָנַה יי םוי בורק יִּכ, ,טְנאָז הָיְנַפְצ
 ,"הָעּורתּו רפוש םוי דאְמ רַהַמּו בורק
 רעֶד טְנעֶהאַנ ןיִא םִע ,ׁשְטייֵט זיִא
 ומְלייַא םַע ,טאָנ ןופ גאָט רעֶמיֹורְנ
 גוא רפוש ןופ נאט .רעֶד הי

 ;גנולאַׁש

 רצ ,זיִא םעס רעֶטְנייִנ רעד ₪
 רימ = ,זנּוא ןעֶנאַמְרעֶד |

 םיּוקמ טעו) סֶע זַא ןעֶפאָה ןעֶלאָז
 ּט טְכיֵרְמ יד ּטיִמ הָאּובָנ יִד ןעֶרעוֶו
 רעד יונ יֹוזַא ,איִבֵנֲה הָיְעַׁשְי ןופ
 עַקּתִי אּוהה םֹויַּב הָיְהְי ,טְנאָז קּוסָּפ
 ץֶרָאְּב םיִדְכֹואָה ואֵבּו לוד רַפושְּב
 דיִתֲעָל , יםִיַרְצִמ ץֶרָאַ םיִחָדְנַהְ רושַא
 ןעֶמיורְגַא א טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶזאַלְּבעֶג טעוֶו
 ןופ עֶנעֶמיֹוטְׁשְרעֶּפ עֶלֵא גוא ,רָפוש
 יעָנְנייֵא ןעֶרעוֶו ןעֶלעוֶו ןעֶדּוי יד

 ;טְלעֶמאַז

 ףיִמ ,זיִא םעמ רעֶטְנְהעֶצ רעֶד 9
 ןעֶּבְולִג נּוא ןעֶקְנעֶדעֶג ןעֶלאָז

 מעוו סֶע סאוָו םיִתֵמֲה תַַחְת נוא
 םיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶזאָלְּבעֶג ייֵּבְרעֶר
 א ,טייֵטְׁש ׁשֵרֶדֶמ נא ,רָפֹוׁש ַא
 גרְמִקְמ ןטש רעֶד ךיִא רֶחאִי ץְנאַגַא
 | ,ןערו ףיוא אוה ףּורּב שודקה ראַפ
 םעֶד אּוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה םּוא טְנייֵל
 םעֶד וצ הָנָשַה שאר זיִּב ּפָא םָּפְׁשִמ
 טְמּוק הָָּׁשַה שאר םגא ,ןיִדַה םוי
 ּטְגְנעֶרְּב גּוא ,ןייז גרטקמ ןֶמֶָׂש רעֶר
 ןעֶדּוי יד זַא תּודָע ַא ראפ ןְנּוז יד
 שודקה טגאָז ,טְניִדְניִועֶג ןעֶּבאָה

 ךורב 11
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 תּודֲע א טְסיִּב יִד רֶהיִא וצ אּוה ְךּורָּב
 ןנוז יד מייג תדע א ְךאָנ גְנעֶרְּב
 רעֶּבַא ,ְךיִז טיִמ הָנָבְל יד ןעֶגְנעֶרְּב
 ןייק םוא םּוראוָו םיִנ יִז טְניִפעֶג יִז
 םיִנ הָנְבְל יִד ויִא בוט*םוי םוש
 .הָנָשַה 'שאר םּוא ראַנ ,טְקעֶרעֶּב
 םויל הָמָּכַּב ,טייֵטְׁש סע יו ױזַא

 םעֶר םּוא ,שטייט זיא סאָד , "גננח

 רפש תועיקת ימעט
 טְקעֶדעֶּב זיא הָנְבְל יִד סאוָו בוט:םוי
 יג רהיִא ןנאק 'יז םאָד נז יד ןּופ
 יד ןָא טְפעֶרְט 'הָסָּכַּב ,ןעֶפעֶרְט
 הָנָבְל נּוא ,גיִצְמְכַא:נוא;ןעֶּביִז לְהאֵצ
 ,גיִצ ָצְמְכֲא:נוא;ןעֶּביִז ףיוא טפערמ עָּב
 יִר ןעֶמ טְנייֵמ סאָד זַא ןעֶזייוֵו ּוצ
 הָנְׁשַה שאר םּוא ףיז טְלאַהעֶּב יז הָנְבְל
 ;ןעֶדּי ייד ףיוא ןעֶנאָז הודע טיִנ לאָז יז

 יי יי 0606-2707

 .רפוש תַעיִקְּת םֶדֹוק רֶסּומ
 ועקת, טְגאָועֶג טאָה לאיי איִבְנ רעד

 ןעֶזאָלְּב לאָז ןעֶמ ,"יובו ןֹויִצְּב רֶפֹוׁש
 הֶבוׁשְּת ןעֶקעוֶוְרעֶד ּוצ ןֹויִצ ןיא רֶפֹוׁש
 זיא רֶפֹוׁש ןופ לוק סאָד ןעֶד ,ןוהט ּוצ
 ןעֶלאָז ריִמ סאָד ,ןעֶקעֶרְש וצ רעֶּביִא זְנּוא

 ןעֶד ,ןידה םֹוי םעֶד ראפ ןעֶטְכְראָפ ףיז
 םֹוי ויִּב הָנְׁשַה שאר ןּופ גאט ןְהעֶצ יד
 ןיִׁשְטְנעֶמ יד סאוָו ןְהעֶו ת"ישה טְמּוק רּופב

 עֶבְלעוֶו ,רֶהאָי עֶצְנאַג סאָר ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה
 ,הָרֹוּת יד ןעֶטיִהעֶג ןעֶּבאָה ןעֶשְטְנעֶמ
 רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶרֶעייֵז םיִמ ייֵז ןעֶּבייַלְּב

 רעוֶו רעֶּבָא ,טְלעֶוֶו רעֶד ףיוא רעֶמייוצ

 ,הָרֹוּת יד ןעֶטיִהעֶג טיִנ הָליִלָח טאָה םָע
 ןיא רעֶדְניִק עֶנייֵלְק עֶנייַז טיִמ רצ זיִא

 סאָד טְגאָו שרדמ רעֶד ןעֶד ,הָנִִּפַא
 ןופָשמא ראפ ןיִנעֶז רעֶדְניִק עֶגייֵלְק יד
 ןעֶלאָז ייז סאָד ןעֶדּוי יד ראַפ תֹוחיִטְּב נוא-
 רעֶטייוַו טְנאָז םעֶד ףיוא ,הֶרֹוּת יִד ןעֶטיִה;

 יש ריי
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 סאוָו יּואְמֶח הָמ ןאצה הָלֵאְוק איִבָנ רעֶד
 ,טְגיִרְנּוזעֶג ָךעֶלעֶסְּפעֶׁש עֶנייֵלְק יד ןעֶּבאָה
 ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא הָליִלֲח ןעֶלאָ ייֵז סאוָו
 עֶרעיַא רעֶּביִא , טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶרעוֶו
 ,עָמאַמ ,עֶטאַט ,ְךעֶּבעֶג ןְנייַרְׁש יוז ,דֶנּז
 עֶרעֶוְנּוא ףיוא ,זְנּוא ףיוא תֹונָמֲחַר טאָה
 םעֶד ןופ זְנּוא טעוֶועֶטאַר , ןעֶרְהאָו עֶגְנּוי
 קעווא טיִנ זְנּוא לאָז רֶע ,הֶוָמַה ְךָאְלַמ
 טנעֶכעֶר יִתֹוּבַר םּורְד ,ךייא ןופ ןעֶמעֶג
 הֶבּוׁשִּת טּוהְט נּוא ,רעֶּביִא םעֶלַא סאָד ךייַא
 זיִא טציא ןעֶד ץראה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ
 ןּוהְּט הֶבּוׁשְּת טְנעֶק רֶהיִא סאוָו םייצ יִד
 ןעוועטאב טְנעק רֶהיֵא נּוא ,תמָא טיִמ
 רֶהיִא , רעֶדְניִק עניילק עֶרעַײַא טיִמ ךייא
 ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא הֶליֵלֲח םיִנ טְלאָז
 טְלאָז רֶהיִא נוא ,ןעֶרעֶדְנַא ןופ רעֶנייֵא
 טיִמ רֶהאָי טּוגַא וצ ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׂשעֶג

 :ןֵמָא ,םיָטּוג םעֶלַא

 = לא א

 ,רָפֹוׁש תַעיִקְּת רֶדֵס
 (זמ םילהת)>

 : לְהאָמ ןעֶּביִז רֹומזִמ םעֶד ןעֶמ םֶנאָז ,רֶפֹוׁש תַעיִקְּת ראפ

 ,ףָכ ּועְקִּת םיִמַעָה לָּכ ,רֹומְזִמ חרק ינבל ַחְצְנֶמַל
 7% 5555 אא שא שר

 ט"ע שוריפ
 יִד ןּופ גְנאַזעֶג םּוצ חנק יכל ַחצנמל

 עֶלַא ג .חַרֹק ןופ רעֶדְניִק
 18 (ט"ע רוזחט)

 דְנעֶה יד ןייַרַא טְקעֶטְׁש רעֶקְלעֶפ יד

 נּוא תורפוש ףיוא עֶלאַש טּוהְמ
 ןעטַײמַארמ 19
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 רג ןוילָע יי יִּכ :הָנִר לֹוקְּב םיִהֹלאֵל ּועיִרָה
 םימאל .ונָּתִחַּת םיִמַע רַּבִדַי :ץראמ לָּכ לַע לֹורָג ְךֶלֶמ
 בֹקֲַי ןואָנ תֶא ,ּונָתָלֲחַנ תֶא ול רַחְבִי :ּוניִלְגַר תחת
 ; רפוש לֹוקְּב יי ,הָעּורְתִּב םיִהְלֶא הָלָע : הֶלָס בַהֶא רֶׁשֲא
 לָּכ 9 יִּכ :ּורָמַז ּונָּכְלַמְל ּורְמִז ,ּורָמז םיִהֹלֲא ּורְמִז

 ט"ע שוריפ
 טאָה רֶע רֵסכי .םיִפ עֶרעֶזְנּוא רעֶטְנּוא טאָג וצ ןעֶגְניִז טּוהְמ נּוא ןעֶמייֵסאָרְט

 .הָחְמִׂש ראפ גְנאַזעֶג ןופ לוק ןייֵא טיִמ
 .ְךעֶבייֵא ץנאג רעֶד זיא טאָג ןעֶד יג
 רעֶסיֹורְג רעֶניִטְכְראַפ ןייֵא אונ ,רעֶטְׁש

 .טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ףיוא ְךֶלֶמ
 יד ןעֶרְהיִפ טְכאַמעֶג טאָה רֶע רג
 ףיוא ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םאוָו רעֶקְלעֶפ

 ןייז ְנּוא רעֶטְנּוא ןעֶלאּז ייז לָשר
 ןעֶזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ְךייֵרְניִניִק יר נא

 הָלֲחַנ רעֶזנּוא טְלייוְרעֶדְסיוא זנּוא
 רֶע .םאוָו בֹקֲעַי ןופ טּפאַׂשְרעֶה םאָד
 אוה ךּורָּב טאָנ הל ,דיִמָּת ביל טאָה
 .גְנּולאַׁש טיִמ טְכייֵהְרעֶר ןעֶראוָועֶג זיִא
 זמימ טְּביֹולעֶג טְרעוֶו טאָג רֶפֹיִׁש לֹוקְּב 4
 מביול נוא טְגְניִז ּרְמַנ .רָפֹוש לוק םעֶד
 .ְּךֶלֶמ רעֶזְנּוא ּוצ טְגניִ םאָנ ןצ
 רעֶד ראָג ןופ ְךֶלֶמ רעֶד םּוראוָו ִּ

 : תֹועיִקְּת ראפ ןייַז ?לפְתַמ לאָנ ןעֶמ סאוָו הָלְפִּת עֶרֶעייֵב ןייֵא רֶעייֵנ

 רעֶצְנאַג רעֶר ןּופ רעָה + םיפלישק ל ןובר
 ןָמּוזְמּו ןֶכּומ ןעֶנעֶז ריִמ ,טְלעוֶו

 ּוצ הָוְצִמ עֶגיִלייֵה יד ןייז ּוצ םייקמ
 ריִמ ןעֶטעֶּב ,ןעֶזאָלְּב רפוש ןעֶרעֶה
 יִד טיִנ ןעֶסייוֵו ריִמ עֶׁשְטאָח ְךיִד
 יִד טְסְלאָז ,הָוְצַמ רעֶד ןופ תֹונוָוַּכ
 םִע גוא ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַר זְנּוא ףיוא
 ריִמ יונ ְךייֵלְג ריִר ייֵּב ךייז לאָז
 הָוְצִמ יִד ןעֶזעוֶועֶג ןיִוכְמ ןעֶמְלאוָו
 ךֶרּוד נוא ,תֹונווַּכ עֶניִלייֵה עֶלַא טיִמ
 ןעֶּבאָה טיִנ ןמש רעֶד לאָז הָוְצִמ רעֶד
 ,ןייז וצ גֵרְמַקִמ זְנּוא ףיוא ַחֹּ ןייק
 הָוְצִמ רעֶניִלייֵה רעֶד ןופ חפ רעֶד
 עֶטְכעֶלְש עֶרעֶזְנּוא ןעֶקעֶרְרעֶפ לאָז

 .ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו םיִׂשֲעַמ
 הָליִלֲח טיִנ זְנּוא טְמְלאָז וד נוא לאו
 מַה ,םיִׂשֲעַמ 'עֶרעֶזְנּוא ְךאָנ ןיֶטָּפְׁשִמ
 רעֶּביִא ףיד םעֶראַּבְרעֶר נוא בָא למ |
 ךיז טְמעֶראַּבְרעֶד רעֶטאַּפַא יונ =

 ייז עֶׁשְטאָה ,רעֶדְניִק עֶנייַז רעֶּביִא
 .םֶהיֵא ןעֶנייֵק טְגיִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה
 ןעֶּביִרְׁשעֶג א ןעֶלאָז ךימ נא כ
 תּובְוַּבּו ,ןעֶּבעֶל טּוגַא ּוצ ןעֶרעוֶו
 ד ןעֶרעֶה ןעְרָעיוא עֶרעֶזְנּוא םאוָו
 הָכֹוז ריִמ ןעֶלאָז ,רָפֹוש ןופ תועיקת
 ,ַהיִׁשָמ לש רפוש ןעֶרעֶה ּוצ ןייַז
 + ןֹוצָר יִהְי ןָּכ ,רֶהאָי עֶגיִטְנייַה םאֶד

 ;ןֵמָא

 19 (מ"ע
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 יג לע םיהלָא ְךֵלָמ ;ליֵּכְׂשַמ ּורְמַ ,םיחלֲא ראה
 ס+ 5 66

 ;הָלֵעַנ ראמ ץרָא יֵנִמ 'םיהלאל יִּב םֶהָרְבַא הלא

 | ;הֶלֵפְּת עד טְנאָו עקות לַעַּב רעֶד -

 יִהלאו קָחֶצֵי יֵהֹלֲא םֶהָרְבַא יֵתֹלֲא ץֶרָאָה יהלאָו םִיַמָׁשַה יַהֹלָא ײ יִנָפלַמ ןֹוצָר יָת

 םיִתְרשַמ םיִרֹוהְטַה םיִבָאְלַמַה 53 יל חַלֶׁשִּתֶׁש אָרּונַהְו רוּבָגַה לֹודְנַה לֵאָה ,ֿבֹקֲעַי
 (היפיצפ) (היצפצפ) 5ודגה ְךָאְלַמֲה לֵאָרְׂשִי ְךֶמַע תֶא תֹוּכְַל םיִצֵפֲחַו םֶתּוחיִלׁשִּב םיִנָמֲאָנַה
 ְךֶאְלַמֲה תֶאְו רַפֹוׁשַּב לֵאָרְׂשִי ףמע ןיעָקיתָש תַעְּב לֵאָרְׂשִי לש ןָהיֵתֹויִכְז איִצֹוהְל הָנּומְמַה

 ןטשה תֶא תיִעְבַהְל לֵאָרְׂשִי לֵש ןָהיֵתֹויִכְז עיִמְׁשַהְל הָנּומְמַה ְךֶאֶלַמַה (שבשת) 5ודגה
 תֶא םיִלֲעַמַה הָעיִקְּתַה לַע םיִנּומְמַה (לאינרדה) םיִלֹודְגַה םיִכָאְלַמֲה תֶאְו םֶתָעיִקְתִּב
 ְךֶאֶלַמַה תֶאְו הָעּורְּתַה לַע הָנּומְמַה (לאישמש) ְךָאְלִמַה תֶאְו ךֶרֹוכְכ אֵסְּכ יֵנְפִל ּוניֵתְעיִקְּת

 לַע הָנּומְמַה (לאינסרות 5אטסרת)

 שוריפ
 ,טְפאַשָנּולְק טיִמ טְנְניִז טאָנ זיִא טְלעוֶו
 טּוהָמ טאָג רעֶגיִטְלעוֶועֶג רעֶד %
 רעֶד ,רעֶקְלעפ יד ףיוא ןעֶגיִנעֶק
 ןייז ףיֹוא טֶציִז טאָג רעֶניִטְלעוֶועֶג
 עֶניִליוִועֶּב יד יִּכידְג ,לֶהיִטְׁש רעֶגיִלייֵה
 ןעֶלְמאַז ןייא ךיִז ןעּוט קלאפ ןּופ
 טאָנ ןופ קְלאָפ סאָד שור ןייק
 עג טאָה םֶהָרְבַא םאוָו טאָנ רעֶד
 םּוראוָו ? ,טאָנ יא ראפ ןעֶטְלאַה
 יִד זיִא טְניִטְלעוֶועֶג סאוָו טאָנ וצ
 רֶע אפ ,טְלעוֶו רעד ןּופ רעֶציִׁשעֶּב

 :ןעֶּגיֹוהְרעֶר רֶעייֵז זיא
 וצ ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז םֶע וי יִה

 וא טאָג ןיימ טאָג ריִד ראַפ
 ןופ טאָנ ןעֶרעֶטְלֶע עמ ןופ טאָג
 טאָנ רֶרֶע יד ןופ טאָנ נגא לעֶמיִה יד
 טאָג נוא קָחְצָי ןופ טאָנ םֶהָרְבַא ןופ
 רעֶד רעֶסיֹורְנ רעֶד ,בֹקֲעַי ןופ
 .רעֶראַּבְטְכְראָּפ רעֶד רעֶקְראַטְׁש
 ןעֶקִיִׁש ריִמ .טְסְלאָז וד סאָד חלָשִּנָׁש
 .ְךאוָו םיִכֲאְלַמ עֶנייֵר נוא עֶניִלייֵה יד

 18 | (ט'/ | רווחמ)

 תֹולֲעַהְל םֶתּוחיִלׁשַּ םיִנָמּוזְמ .תֹויַהֹל (ת"רשת)

 ט"ע

 גיִטְפאַהְראוָו יד רעֶניִד עֶגיִטְפאַה

 אָד יד טְפאַׁשְטאַּב רהיִא ןיא ןעֶנעֶז

 וצ געֶטְראַפְטְכעֶר לֵאָרְׂשִי ןעֶרעֶגעֶּב
 ְךָאְלַמ ןעֶסיֹורְג םעֶד "וא ,ןעֶבאַמ

 יִד רעֶּביִא זיא טְצעֶזעֶג אָד רעֶד

 ּוצ ראַפ לֵאָרְׂשִי ןופ טייֵקעֶטְכעֶרעֶג

 ןעֶמ םאָד טיי רעֶד ןיִא ןעֶגְנעֶרְּב

 נוא ,רפוש םעֶד םיִמ טְזאָלְּב טְנייַה

 טְצעֶזעֶג אד רעֶד ְךָאְלַמ ןעֶמיֹורְג םעֶד

 :עֶּמְבעֶרעֶג יד ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ וצ זיִא

 ּוצ ןמש םעֶד נוא לֵאָרְׂשִי ןופ טייק

 ןעֶזאָלְּב רֶהיֵא ךֶרּוד } ןטקערשרער

 טְצעֶזעֶג אר יד ןעֶרעֶה עֶסיֹורְג יד נוא

 יד נוא רפוש םעְד רעֶּביִא ןעֶנעֶז

 טְצעֶזעֶג אָד יד םיִכָאַלַמ עֶסיֹורְג

 תֹועִקָּ עֶרעֶזנּוא רעֶּביִא ןעֶנעֶז
 פ עֶגעֶּבְלעֶז יד ןעֶגְנעֶרְּב נּוא םילעממ

 ףיד לּופְרעֶד גּוא רובֵּכַה אֵסְּכ ןייד

 .ְםעֶראַּבְרעֶד טיִמ קְלאַפ ןייד רעֶּביִא

 יז יונ רֶהעָמ ייֵז ּוהְמ גוא םייק

 טיִמ ְךיִד רֶהיֵפ נוא טְניִדְרעֶפ ןעֶּבאָה

 טַײקמערַאּברעד 14 ה
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 לָּכתְסִתְו םיִמֲחַר לֵאָרְׂשִי ְףֶמֵע לע אֵלָמִתְו ךֶדֹובְכ אַסָּכ יִנָפְלְו תֶכּורְּפַה יִנְפִל ּוניִחָעיקה
 םיִמֲחַרָה תַדְמְּב ּיִנָּב םִע גַהְנְתִתְו חַּבְזִמַה יִּבַג לַע רּובְצַה ּוניִבֶא קֶחֶצֶי לָׁש ֹורְפַאָּב
 ְךֶלָמ לא הָּתַא יִּכ יער קֶחֶצֵי תביקע םֹויַה ריכזו .ןיִדַה תַרּוׁשִמ םיִפל םֶהָל םַנָּכִתְו

 : תיִרָּבַה רַכֹוז הֶּתַא ףּורֶּב : תיִרְּבִה רֵכֹוז ןְמָאנ

 ולוגיו ּוניֵלֲעַמ ףסעּכ תֶא ְךיָמֲחַר ּוׁשְּכְכַיַׁש ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַו ּוניֵהלֲא יי ףיִנְפְלִמ ןֹוצָר יה
 ןידה תרממ םֶהיֵתֹועיִקְּת יִדָי לע םֶהָל ָךֹופֲחַחְו ךיֶנָּב לַע םֶחֵרְתּו היֶתֹודמ לע ְךיֶמֲחַר

 רֶדֵס לַע אֵסָּכַּב םיקוקח םֶה ּויְהִיְו תֹובָא תֶׁשֹלְׁש תּוכָז םֶהְל רֹוּכְזִתְו םיִמֲחַרֲה תַדמְל
 םַנְּכִתְ ןֹוָעְו אָמִח לָּכ בֵּכַעְו לאו ,םיִיַּתְנִּ ֿבקֲעַי ,ֹורְגְנְּכ קֶחצִי .,ׁשארְּב םֶהָרְבַא םֶתֹודְלּוּת

 : ןֵמָא ּוניֵלָע םחרת . יִנָפְל ּונֵצַרְתּו ןידה תרושמ םיִנָפְל ם םֶהָל

 ס"סכס רט םירטתיגכו ר"פוסס םירטמיגכ תוס (םתקנא) . תועיקתס לע סינוממס סיכפלתס ןלא

 .סירכסס תֿפ סלעפ סוסו (לאוהי) ר"ט לורטעונכ סירַּכמ . רפוטס תֿפ סלעמ | 5וסו |
 5ירטמיבב סעיקפ . סעורתס ת6 סלעמ סוסו סדדמ לם רש ?וסו ל"אישמש ?ירטמיגב סעורּפ
 ת6 סלעמ תוס סג (ףרשה) םירטמיג סעיקת .סעיקתס תֿפ ןילעמ ססו , ןופלדנסו לאינרדה
 67ע טקת זחואה סג .סעיקסס לע סנוממ ןכ ומכ . עיקת םירטמיגב ם"תספ . סעיקת
 יתחנפ סו וכ . רפוכס ת5 סולעמ ססו סימסר תלמוו ןילס תלמ) סיכומ ססש תומס ססכ לככורוו

 ;(תירבה תוחול ינ נשמ קתעוס) . ןסי רפסכ בכותכ
 ;ס"כ ,ןמיסו | ןמוס לכ ןיכו סכרכס תעקּכ רפוטס תוסכל טקותס ךירצ

 : 5יק ךיוה א טימ םיִקּוסְּפ עֶזיִר טְגאָז ןעֶּמ

 ;הָי בַחְרֶמַּביִגָנֶע ּהָי יִתאָרָק רצמה ןמ
 ,ןטש ערק ת"רס 8 סיקוספ ססק רעהו

 3 ג הוא עו יִתחוַרל א ֲעַּת לא תמש קוק

 ט"ע שוריפ
 ןיימ וצ ןעָרָעיוא עֶנייַד טיִנ גְראַּב תֹועיִקְּת יד גְנעֶרְּב טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר
 גוא = ,רֹובָּכַה אֵמָּכ ןייד ראפ
 יִד קָחֶצִי ןופ שא םאָד ןָא קּוק
 נוא ַחֵּבְוִמ םעָר ףיוא זיא טְפיֹוהעֶג
 יד ּוצ הָדָקֲע ןייז ןָא טְנייַה קְנעֶד
 טְּביֹולעֶג דור .קָחֶצִי ןּופ רעֶדְניִה
 יִד טְקְנעֶרעֶג אָד רעֶד טאָג ּוטְסיֵּב

 ;טייֵהְרעֶכעֶו 0
 טייצ עֶּלַא םְסְנעֶלְפ וד 9% יִלֹוָק

 ךעֶפ ןעֶרעֶה ּוצ עֶמיִטְׁש ןיימ =
 18 (8"/ רווחפ)

 ;ייֵרְשעֶג ןיימ וצ נּוא גנּורעֶטייוַוְרעֶד
 עֶנייַד ןופ גְנאַפְנָא רעֶר נכי שאר

 ּוצ נוא ,ייָהְראְו זיִא דייֵר
 טיִמ טְכעֶרעֶג ןייד ץלא זיִא געֶּבייֵא

 : טייֵקעֶטְכעֶרעֶג
 ןייד ראפ ברע יוז ףֶדֶבֵע

 ןעֶזאָל ,ןעמּוג ּוצ םֶכעַגְק
 עֶגעֶליִוְטִמ יד טיִנ ךיִמ
 | :ןעָקּוצְרעָפ

 שש 18

 בורע
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 9 ; בר ללָׁש אֵצֹומִּכ ְּךֶתָרְמֶא לע יִכנָא ׂשֶׂש

 חק ט} ינדמל ךימפשמו יי ו אנ 6 יִּפ תובד נ

 תויתו6 ססיניכ כרועמו ס"וס 972 סהו הֶנֹוָמֲהַׁשְי הֶע יִרַהְהְי תומק ינס ולֿהק ןױכי
 +ןטש ערק ססלק ת"רט סיקוספס 128 רמי כ"עו ןמסס טרקנ ןטס ערק תויתוֿפ י"עמ ןטש ערק

 :ןעֶגאָו םיֹורַא טיִג רֶע לאו תומש יִד רֶהאָנ ,הָלִפְּת עָעְר טְגאָו עקות לַעַּב רעֶד

 תומָשַה ּולֶא תּוכְִבָׁש טֶּכְׁשִמַה יֵהֹלֲא ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאַו ּוניֵהֹלֶא יו יֶנָפְלֶמ ןֹוצָר יִהְי

 םֵאיִצֹוּת , רֶסע ְךֶדּוחְּפ, (םתקנא) ךיִפַצְמ , תעּושת, ברק, אֵנָ; לֵא, תרמ םיִאָצֹויַה
 םישקיי, הלְדַ (םיספספ) םיִּפַצְמ , ףְניִמָי , םימּוס, חַתָּפ םיִעֹוס; הָדְּפ, (םתספ) רֶסֵאַמַמ

 עַרְקְתַו ְףיֶנָפְל ןֹוצָר תַע הָּתַע הָיְהִיָש (םיסנויד) ּוניֵתְלִּפִמ , ּהָי, ךֹומְס , םיִצּופְנ, ץֵּבִקְ,
 ארי ַךֶמֵע ןיִבּו ךֶניִּב םיִליִדְבַמ םֵה רֶׁשֲא םיִכָסְמַה לָּכ םיִלֹודְנַה ְךיֶדְסֲתַו םיִּבַרָה ךיֶמֲחַרְּב
 יַפ םֹותְמ ,לֵאָרְׂשִי ְךֶמֵע לע םיִגיִרְטִקְמִהְו םיִניִׁטְסַמַה "כ ךיִנָפְלַמ רֵכֲעַהְו :הזה םויה רע
 ָּפְׁשִמַה יֵהֹלָא מַה יַהֹלֲא ממרא וניֵניֵע תֹויּולְּת ילֵא יִּכ ּוניֵלְע ןיִטְסַי לֵאְו ןֶטִׂש

 ; םיִמֲחַרְּב לֵאָרְׂשִי ֹומַע תַעּורְּת לֹוק ַעֵמֹוׁש

 :קּוסָּפ ןעָיד עקות לַעַּב ועָד טְגאָו ךיֹוא

 : רפוש לֹוקְּב ַי הָעּורְתִּב םיִהֹלֲא הָלָע

 שוריפ

 ןייד רעֶּביִא ףיִמ ייֵרְּפ ףיא יג שָש
 רעֶד רעֶנייֵא יוִו ױזַא ְךייֵלְג גאָז
 :טְניִפעֶג ּביֹוריקאַז לֶהיִפ

 .ְרעֶּפ טּוג ְךיִמ ןעֶרעֶל שש בּומ
 ןעד טְפאַׁשְנעֶסיוִו גּוא דָנאַטְׁש
 ;ְךיִא ּביולְג טאַּבעֶג ןייַד ןיִא

 :ןיימ ןּופ גנּונעֶליוִועֶּב יִד יי תובדנ
 וד ןעֶליוִו טיִמ ןָא םעֶנ ליומ
 ןייב ףימ ןעֶרעֶל נוא טאָג

 ;טְכיֵרעֶג
 וצ ןעֶליוִו רעֶד ןייז לאָז סֶע ויל יִהְי

 גּוא טאָנ ןייֵמ טאָנ ריִר ראפ
 לאָז סֶע םאָר טְכעֶרעֶג ןופ טאָג
 עֶטְנעֶליוִועֶּב ןייֵא ןייַז טְרעֶדְניִצַא

 וצ םֶסְלאָז ּוד נּוא ריִר ראַפ םיי
 18 (ט"ע רווחמ)

 ט"ע
 יִמַעְראְּבְרַעְר ןעֶליִפ ןייד ךְרּוד ןעְסייב
 -ךופ עֶלַא דאָנעֶג עֶסיֹורְג נּוא טייֵל

 ריר ןעֶשיווְצ ןעֶרייִש סאוָו ןעֶגְנאַה
 םעֶד ףיוא לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייִד נּוא
 ןיינ קעוֶו א ןעֶזאָל א רכה .גאַט
 ןעֶנעֶז סאו יִד גּוא לעֶרעֶדְניִה עֶלַא
 גּוא לארי קְלאַפ ןייד ףיוא גְרְמְקִמ
 ןמש םעֶד ןופ למ םאָד יִלָשְרעֶּפ
 רעֶּביִא ןענעק טיִנ לאָז רֶע סאָר

 ןעפאַה ריִד ּוצ ןעֶד יל , ןעֶנאַלְק זנּוא
 ןעֶּבױל ליוִו יא ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא
 ןופ טאָנ גיניק רעֶד טאָג ןיימ ףיד
 יִד ןופ ֶמיִטְש יד רעֶה טְכעֶרעֶג
 קְלאַּפ ןייב ןופ לֹאַשעֶג נוא טעֶּנעֶג

 +םייק למעְאברער טיִמ טְנייַה לֵאָרְׂשִי
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 ;ןֵמָא ראָנ ,ֹומְׁש ףּורְבּו אּוה ָךּורְּב ! ןעֶרעֶפְטְנֶע טיִנ ראָט ןעֶמ ןוא ,רֵפֹוׁש טְנאָלְּב ןעֶמ ןוא תֹוכָרְּכ יִד טְגאָז עְקְות לַעַּב רעֶ

 רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא ,יו הָּתַא ְךּורָּב
 לוק ַעֹומְׁשִל ּונְוִצְו ,ויִתֹוצַמְּב ּונָׁשְרַק
 :רפוש

 :הֶזַה ןמָזל ּונָעיִנה וניו ּונחַהָׁש .םֶלעַה ְךֶלֶמ וניחלַא וי התא ורב
 : סנעמ) סיסי רפוקס יפ סג ויפ ?0 ןימי 722 עוקתל כוס

 { העיקת ,העורת םירבש ,העיקת
 ; העיקת ,העורת םירבש ,העיקת
 :העיקת ,העורת םירבש ,העיקת

 בש

 ;ס"כקס לש סע ?וסו סלעמל תכרפס תפ סנעמ פוסו תכרפ סירטמיגכ ק"רשק

 : םיִמֲחַרָה לַעַּב הָּתַא ְךּורָּב .םיִמֲחַרְּג וניִלֲע אָלֵמְתּו (םיטמ) רַׂשְו םיִנָּפַה רַׂש (עושינ ליז ּוהָיְלַא י'ע ָּתְלַּבִקָׁש םֵׁשְּכ (לאימרט) הָנּומְמַה יִרָי לע הָעיִריִב תָמָּורְמ אֵהְּת םיִעָקֹּמ ּונְְנֲאֶׁש תירשת תעיִקְמש ְךיֶנפְלִמ ןוצב יִהְ

 : העיקת .םירבש ,העיקת
 : העיקת , םירבש ,העיקת
 : העיקת ,םירבש ,העיקת

 בש |
 ; (ק'שקה) ת5 סלעמ ֿפוסו הישרש לרקנס רט לט סט וס רק לירטפיגנכ ק"שק

 ט"ע שוריפ |
 יונ ליואוו ױזַא ףיורעְר טְצעֶזעֶג זיא ןופ טאָג נוא טאָג ןיימ טאָנ ריד םאוָו הָנּומְמ םעֶד ךרוד ןעֶמעֶנְנָא ייֵז ראפ טְגיִליוִוייַּב ןייַז לאָז םָע זייל יִהָי
 טסיּב | 1 14 "י (ם"ע רוזחמ) טְּביולעֶג מא דיג . טייֵקְמיִראַּבְרעֶר טְסְלאָז ,ןעֶזאָלְּבעֶג טְנייַה ןעֶּבאָה ריס זָנּוא רעֶּביִא ןעֶלּוּפְרעֶר טְסְלאָז נוא םאָט הָעיִקְּת הָעּורְּת םיִרָבָש הָעיֵקְּת ,ּוהָיְלָא רוד ןעָמּעְבְ טְמאָה יד ןעָנאלְּב סאָר זַא ,ןעֶרעֶטְלֶע עיט

 ' סומ 1
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 רפוש תעיקת רדס - 0

 הָנָמִמ הָרָּמַע הָׂשֲעַּתְש םיעקות ּונְתַנֲאָׁש תישת תַעיִקְּתֶׁש ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר
 תֹואָבְצַה יִהלֶא ׁשאֹרְּב בֵׁשֹויְו הלוע תויִהָל (ה"ישרש) הָנּומְמַה יִדָי לַע

 :םיָמֲחַרָה לַעַּב הָּתַא ךּורָּב .םיִמֲחַרְּב ּוניֵלָע אָלָמִתָו הוטל תוא ּגנָמָע הֶׂשֲעַיְו

 יה

 ; העיקת ,העורת , העיקת
 : העיקת ,העורת ,העיקת
 ; הלודג העיקת ,העורת ,העיקת

 קירטמיגכ ק"רק
 ומס

 יי יָנָפְלִמ ןוצָר יִהְי ןֵכְכּ

 ןכ ה"חיעשי תירטמינכו (ק"רק) סלעמ ?וסו כומ) רוכז איבנה וחילא

 : ןורטשמ סינפס רק לט

 מו 'הָעּורְַּה מ םיִרָבְשַה ןמּ העי תה ןָמּ רַפושַה ןִמ םיִאָצֹויַה

 רַּפַבְל ונע בומ ציִלְמִיו ףֵדֹובְכ אס נפל ת"רת ןֶמּו ת"שת ןַמּ ת"רשת

 : וניתאמח לב לע

 :ןּוכלהי ְךיֶנָּפ רֹואְּבִיְי ,הָעּורְת יֵעְדוי םֶעָה יִרָשַא להקו ןוח
 ,ֹומּורְי ְךֶתָקְדִּבְבּו ,םויה לָּכ ןּוליִגְו ְךֶמַׁשְּ
 ;ּוננְרַק םּורָּת ּךֶנֹוצְרִבּו ,הָּתֶא ֹומְזִע תֶרֶאַפִת יִּכ

 ;הָלֶס ְךּולְלַהְי רוע ,ךֶתיֵב יֵבְׁשֹוי יִרְשָא
 : ;ויָהֹלֲא ייש םַעָה יִרְׁשֲא ול הֵכָּכָׁש םָעָה יֵרְׁשַא

 צר עיר,"

 ט"ע שוריפ

 : םיִמַחְרַה לַעַּב םאָנ יִד טְסיִּב

 ראַפ טֶניִליוִוייֵב ןייז לאָז סֶע ןֹוצָנ יִהְ

 ןּופ טאָנ נּוא טאָנ ןייֵמ טאָנ ריִד

 ןעֶזאָלְּב סאָד זַא ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַמ

 ריִמ סאוָו הָעיִקְּת םיִרָבְׁש הָעיִקְּת

 ּוטְכְלאָז ךעֶזאַלְּבעֶג טְנייֵה ןעֶּבאָה

 ְךֶאָלַט םעֶד ְךֶרּוד ןיורק ןייֵא ןעֶכאַמ

 גּוא ,טְצעֶזעֶג םעֶד רעֶּביִא זיִא סאוָו

 םּוצ ןעֶכייֵצ א זְנּוא טיִמ ןוהט טְסְלאָז

 ןעֶלּוּפְרעֶר טְסְלאָּז גּוא אֹלמְחּו .ןעֶטּוג

 ער ךּורְּ .טייֵקְמיִראַּבְרעֶד זְנּוא רעֶּביִא

 ; םיִמֲחַרָה לַעַּב טאָג ּוטְסיִּב טבל
 14 (טיע רוגתמ)

 יעָּב ןייַז לאָז יוזא גּוא ןיצנ יח! ןֵכְבּו
 נּוא טאָנ ןיימ טאָג ריִד ראַפ טְגיִליוִו
 יִד סאָד ןעֶרעֶטְלַע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג
 םעֶד ּוּפ ףיוא ןֶעייֵג םאוָו םיִכָאְלַמ
 הָעּורְּת םיִרָבְׁש הָעיֵקְּת ןופ גוא רפוש
 העיק לת םיִרָבְׁש הָעיִקְּת ןּופ נּוא הָעיְִּת
 ןעלאז הָעיִקּ הָעּורְּת הָעיִקְּת ןופ נּוא
 נּוא דוכָּכַה אֵמִּכ .ןייד ראַפ ןיינ ןייַרַא
 עֶטּונ זנּוא ראפ ןייַז ןעֶלאָז ייֵז
 ףיוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ ןצ דפ? ,םיִציִלַמ
 . ןוצָר יִהָי ןֵּכ ,דָנִז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא

 :ןֵמָא
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 םוי לֵכְּב :דַעְו םֶלֹועְל ףֶמִׁש הָכָרָבֲאַו ,ךֶלֶמַה יַחלֲא ףממורא ,דָוָדְל הָלִהְּת

 ותל ,ראמ לֵלְהְמּו יי לֹודָנ ;דָעְו םָלֹועְל ְֶמָׁש הָּלְּלַהֲאַו רָב

 ,ףֶרֹוה דֹובְּכ רדה ל ודיני ךיֶתֹורּובְנּו ,ףיִׂשֲעַמ חַּבַׁשְי רֹודָל רוד :רקח ןיא

 רֶכָז ! הָנְרַּפַסֲא ָךְָלּודְגּו ,ורָמאֹי ךיתֹואָרּונ זּוזֲעְו : הָחיִׂשֲא ףיֶתאֵּלִפָנ יִרְבִדָו

 ;דָסֶח לנו םיפא ְךֶרֶא ,י םּוחַרָו ןּונח : ונגר ףתקרצו ,ּועיֵּבַי ףבּומ בר

 ףיריסחנ ,ףישעמ לֵּכ יי ףורוי :ויִׂשֲעַמ לַּכ לע ויָמֲחַרְו ,לֹּכִל יי בוט

 םֶדאַה יִנְבֶל ַעיִדֹוהְל ;ּורֵּבַרְי ֶתָרּובְגּו ורמי ךְתּוכְלַמ דֹובָּכ ;הָכּוכְרִבְי

 הֵתְַׁשְמָמּו ,םיִמָלֹוע לַּכ תּוכְלַמ ךְתּוכְלַמ :ותוכלמ רדח דֹוכָכּו ,ויָתֹורּובְג
 ְךיֶלֵא לכ יָניֵע ,םיָפּופַּכַה לֵבָל פקוז , םילפנה לבל . ָךֵמֹוס : רֹודָו רוד לֵכְּב

 לָכְל ַעיִּבְשַמּו ,ףיִדָי תֶא חֵתֹוּ !ֹוּתְעַּב םֶלְכָא תֶא םֶהָל ןֵתֹונ ָּתַאְו ,ּורָבָשְי
 ,ויִאְרוק לכל יי בורק :וישעמ לֶכְּב דיִסָחְ ,ויָבָרָד לב יי קירצ : ןוצר יַח
 : םַעיָשויְו עַמְׁשִי ם םָתֵעְוַׁש תֶאְו ,הָׂשֵעַי ויָאְִי ןוצְר :תָמֲאַב סארי רֶשֲא לכל

 ,יַּפ רֵּבַרְי יי 'תַּלַהְּת : דיִמָשי םיִעָׁשְרַה לב תֶאְו ,ויבהא לָּב תֶא : רמוש

 דַעְו הֵּתַעָמ ,הָי ְךֶרֶבָנ ונְחַנֲאַו :דַעְ םלועל ,רשדק םָׁש רב לָּכ רבי
 ":היּלְלַה םלוע

 :ודַבְל ומְׁש בָנָׂשִנ יּכ יו םֵׁש תֶא ּולְלַהְי ץח
 לבל יב רייס לכל הֶלהֶּ ומעל רם םִַמָשוץֶרָא לע רוה לחש

 ;ּהָיּולְלַה ובורק םַע
 : םאָד ןעֶמ טְגאָו ןעֶכאוָו רעֶד ןיא ;םאָד ןעֶמ טְנאָו תֶבַש ןיִא

 לֵבֵּת ,הָאלְמּו ץֶרָאָה ל ,רֹומְזִמ דול ויל ּוכה םילַא ינָּב ַײל ּובָה רוָדְל רומָזמ
 םימי לע אוה יִּכ :ּהָב יֵבְׂשֹויְו \ ומש דֹובָּכ יי ובה :וֹועְו דֹובָּכ יי

 רַהָּב הָלֲעַי יִמ + ָהֶנָנֹוכְו תֹורְהְנ לַעְו ,ּהָּדְסִי \ לע ַײ לוק :שָדכ תַרְדַהְּב ייל ּווֲחַּמְׁשִהי
 םִיַּפַכ יִקְנ :ישרק םֹוקָמִּב םּוקָי ימּו ,ַײ ;םיִּבַר םִיַמ לע יי םיִעְרַה דֹובָּכַ לֵא םִיָמַה
 ,ישפנ אוְׁש5ִ אָׂשְנ אל רֶׁשֲא ,בבל רבו + רבש ַײ לוק : רֶרֶהָּב יי לֹוק םכּב ו לוק
 ,י תֶאָמ הָכְרְב אשי ; הָמְרַמל עַּבְׁשִנ אלו םֵריִקְרַי :ןֹונְבִלַה יִזְרַא תֶא יי רֵּב שוב םיִזְרַא
 וישרוד רוד הָו : ועָשי יַהְלַאְמ הקְרצּו ? :םיִמָאְר ןֶב ֹומְּכ ןֹויְרׂשְו ןונְבָל לָנַע ֹומְּנ
 םיִרְעֶׁש ואש : הָלֶס בֶכָעי ךיֶּפ יִׁשְקַבְמ { ליִחָי ַײ לוק ;ׁשֵא תֹובֲהַל בֵצֹוח ַײ לוק
 ְףֶלֶמ אֹובְיו ,םלוע יֵחְתִּפ ּואְׂשָנִהְו םָכיֵׁשאֶר לפֹוחְי 1 לֹוק :שדק רַּכְדִמ יו ליִחי רָּבְרִמ
 ,רֹוּבִנְו זז יו ,רובָּבַה ףֶלֶמ הֶז יִמ :רֹובָּכַה | רָמֹוא לכ ֹולְכיֵהְבּו תֹורָעַי ףוׂשחִיו תוליא
 , םֶכיִשאָר םיִרָעְׁש ואש :הָמְחְלִמ רֹוּכִנ ַײ ) ְףֶלֶמ ו בֶׁשֵיַו בֶׁשֶי לֹוּבַמַל יו 1 דֹובָּב
 : רֹובָּכַה ךֶלֶמ אביו ,םלוע יָחַתַּפ ואש | תֶא ףֵרָבְי + י ןתי ומעל זוע יי : םֶלּועְל

 אוה תואָבְצ יי ,רֹובְּכה ְךֶלֶמ הֶז אּוה יִמ ל ֹומַע
 ?הָלָס רֹובָּכַה ְףֶלֶמ :

 :םאָר ןעֶמ טְנאָג ,ׁשֶדֹוקֲה ןֹורֶא ןיִא הָרֹוּת רָּתֵמ םאָד ןייַנַא טְלעֶמְׁש ןעֶּפ ןַעְוְ

 תתא ךֶתָהּונְמִל יי הָמּוק ;לֵאָרְׂשִי יִפְלֶא תֹובְבִר ָיָי הָבּוׁש רַמאֹי הֹתָנְבּי

 רבע דֶוְד רּוכֲעַּב + ּונֵנֵרְי ךיֶריֲִחַ קֶדָצ ּוׁשְּבלִי הינה :ֶזֶע | ןורָאג
 לא 3 14 (מ"ע רוותמ)
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 ץִע :ּובוזעמ לַא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בוט הקל יִּכ :ךֶחיֵׁשְמ יִנָּפ בֵׂשֵּת לא

 לֵבְו םעונ יֵכְרַד היֶכָרְד : רֶשֲאַמ ָהיֶכְמֹותְו ּהַּב םיִקיִנֲחַמַל איִה םַײמ

 ;םֶרֶקַּכ ּוניִמָ שדח הָבּוׁשָנְו לא יי יי ּנָביִשַה : םולש היִתוביִתנ

 ,ףסומ םדוק רובצ חילשל הלפת

 תולהת בשוי דַחַּפִמ דחַפְנְו שערנ שעממ יִנְעָה יִנְנַה
 לארש ומע לַע ייפ ו דֹומֲעַל כאר

 יִלָע םימחר שסבל דַמועְ לוב יכנא רֶשֲא יפרד חילצמ

 םֵבֵיַחְּת לֵאְו | יתאטחב םַעיִׁשְפַּת לא אֵנְו .יחלוש לעו

 לאו יַעָׁשַפְּב ּובְלַּכִי לֵאָו ,יָנֲא עָׁשֹופו אֵמֹוח יִּכ יִתֹונוֲעַּב

 ליִגָר קז תַלַּפְתַּכ יִתָלַפְּת לַּבְִ םַּב שובָא לֵאְו יִב ושובי
 חו

 ט"ע שוריפ

 רעֶמיִרָא רעֶד ,ָךיִא ןיִּב אָ יִנָנ ָנְנַה

 טְרעֶטיִצְרעֶר ,םיִבֹומ םישעמ כ ןיִא

 םעֶד ראַפ רַחַּפ ןופ ןעֶקאַרְׁש ְרעֶד נּוא

 ןופ ביול יִד ּפָא טְראוַו סאו טאָנ

 וצ ןעֶמּוקעֶג ב ךיא רומעל .לֵאָרְׂשִי

 םֶהיִא ראפ ןעֶטעֶּב ְךיִמ ןעֶלעֶטְׁש

 סאו יִד לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ ןייַז ףיוא

 ךיִא עֶׁשְטאָח טְקיִׁשעֶג ְךיִמ ןעֶּבאָה |

 ּוצ יּואָר טיִנ וא טְרעוֶו םיִנ ןיִּב

 ריִד ןּופ ְךיִא טעֶּנ םּורְד מ? .םעֶד

 גּוא קָחֶצִי ןופ טאָג םֶהָרְבַא ןופ טאָנ

 רעֶקְראַטְׁש רעֶד טאג בקעי ןּופ טאָנ

 :םייל רעֶד נּוא רעֶגיִדְמעֶראַּבְרעֶר

 .ְכעֶמְלַא יבש ,לֵאָרְׂשִי ןופ טאָנ רעֶניִלעֶו

 רעֶביִלְקעֶרְׁש נוא רעֶניִטְכְראַפ רעֶניִט
 14 (ט"ע וווחמ)

 סאו געוֶו ןיימ ןעֶקִיִלְנעֶּב ךאמ ,טאָג

 ןעֶטעֶּב ףיז ןעֶלעֶטְׁשּוצ ייֵנ ךיִא

 סאוָו יד ףיוא נּוא ריִמ ףיוא תֹונָמֲחַר
 עב ףיד טעָּב ְךיִא אָנְו .ְךיִמ ן עֶקיִׁש

 ביִאָּמֲה עֶנייֵט ןעֶנעוֶו םיִנ ייֵז גיִרְלּוׁש

 עֶנייַמ ףְרּוד בִָיַחְמ טיִנ ייֵז ייֵז נוא

 אא אֵמוחַא ןיִּב ְךיִא ןעֶר ,דֶניִז

 פְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז ייז נוא עשופא

 ְרּוד ְךיֶא טיָנ גּוא ריִמ ְךֶרּוד ןעֶרעוֶו
 חַלָפְּת ןיימ לַּבַקְמ יז נוא יִּנִקְו ,ייז

 שְטֶלַא ןייֵא ןּופ הָלֵפְּת א יונ יוזא

 ווא הָּלִפְּת ןיִא ליִגָרא זיִא סאוָו ןאַמ

 לָנייֵׁש טיִמ טייֵצ יי טאַה רֶע סאוָו

 ןְראַּב ןייַז נוא טְכאַרְּבְרעֶפ םיִׂשֲעַמ

 ?וק ןייז גּוא ןעֶסְקאוַועֶג ןייֵׁש זיא

 זוא 8
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 .םע תֵעַדְּב בֶרּועְמּו םיִעָנ ולוקנ לֶדְגָמ ֹונְקָוּו הָאָנ ּוקְרְפּו
 ונְלְגְד אָנ יהיו יִנניִטְׂשִי לבל ןטָׂשִּב רַעְגִתְו .תֹויִרְּבַה
 ,הָבֵהַאְּב הָסֵכְּת ּוניעשפו ,הָבָהא ל ּונגּולְד אנו

 םיִכְאלמה לֵּבָׁש הָיְהֶא רֶׁשֲא הָיְהֶא לי לֵא ארונה
 ְךדֹובְכ אָסְכ יִנְפִל יִתְלַפְת ּואיִבָי תֹולָפְת יִלָעוּפ םִהָׁש
 םיִדיִסָחַהְו םיקידצה לָּכ רּוכֲעַּב ְךיֶנָפְל הָתֹא ּוציִפָיְ
 ארוגהו לודגה ְּךְמִׁש דֹובְּכ רּובֲעַבּו םיִָׁשִיַהְו םיִמיִמְּתַהְ
 ךורָּב ;םיִמָחַרְּב לֵאָרְׂשִי ךֶמַע תַלְפִּת ַעֵמֹוׁש הֶּתַא יִּכ

 ;הָלֵפְּת ַעֵמֹוׁש הָּתַא
 ים ה וה יו יו ו "לא" ו "לב "ר

 ט"ע שוריפ

 שימש רש א?" 7-7 + 7ל "ראש" רע" על

 עֶלַא טיִמ ְךייַלְג טְמיִמְׁש נוא םיִז זיא
 ןָא טְסְלאָז ּוד נוא ןִמָׂשְב רעֶגִהָו ,טייֵל
 ְךיִמ לאָז רֶע ןמש םעֶד ףיוא ןֶעייֵרְׁש
 .ְמאַזְרעֶפ רעֶזְנּוא נוא ןעֶרעֶטְׁש טיָנ
 םיִמ גּוא ןייַז ביל ריִד לאָז גָנּול
 :ְרעַּפ רֶניִז עֶרעֶזְנּוא ּוטְסְלאָז 'הָבֲהַא
 תורצ עלא | נּוא תי 5 ,ןעֶקעֶד
 נּוא דנא ףיוא רעֶקְרעֶפ ,זייַּב נוא
 נצ הָחְמָשְלּ ןישָשְל \ לֵאָרְׂשִי לָּכ ףיוא

 ,ןעֶּבעֶל וצ ,הָחְמִׂש וצ גּוא , דייֵרְּפ
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןעֶריִרְפ נוא
 נוא יו לאו , םֹולָש נוא תֶמֶא ןעֶּביִל
 :כורטָש םּוׁש ןייק ןייַז טיִנ לאָז םָע
 נוא ןִֹר יסינ ,הָלֵפְּת ןייֵמ ןיִא "גל
 טאָנ ריִר ןופ ןעליונרעד ןייַז לאָו סָע

 בֲֹעיו קֶחְִי םֶתָרְבַא ןופ טאָנ רעֶד
 14 (ט"ע רוזחמ)

 רעֶקְראַטְש רעֶד טאָנ רעֶמיֹורְג רעֶד
 רעד טאָג רעֶגיִטְכְראַפ נוא
 י'עג טאָה םאוָו הָיִהָא | רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא
 = ןיִא לארי יִד טיִמ ןייַז וצ טְנאָז
 םיִכָאְלַמ עֶלַא זַא תֹורֵצ עֶרֶעייֵז עֶלַא

 תֹולַפְּת יִד טיִמ לעופ ןעֶנעֶז םאוָו
 ןייד ראפ ןעֶגְנעֶרְּב הָלֵפְּת ןיימ ןעֶלאָז
 יז ןעֶלאָז ייֵז וא דֹובָּכַה אֵמָּכ
 ץֶלֶא תּובְזִּב ריִד ראפ ןעֶמייֵרְּפְׁשְראַפ
 נּוא םיִמיִמְּת םיִריִסַח גּוא םיִקיִדְצ
 ןופ רֹובָּכ םעֶד ןעֶנעוֶו נּוא .םיִרָׂשְ
 .ןעֶמאַנ ןעֶגיִמְבְראַפ גוא ןעֶסיֹורְג ןייד
 טעֶּבעֶנ סאָד ּוצ טְסְרעֶה וד ןעֶד הפ יג
 ,תֹונָמֲהַר טיִמ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד ןופ
 םאוָו .רעֶד וטְסיִּב 'טְביולעֶג הֶּתַא ְךּורְּ

 : הָלפְּת ּוצ טְרעֶה
 7 לא | 5
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 | .ץ"של תרחא הלפת דוע

 זימכומכ וו יִכָבָל ץֵמַא וצר יִתַעְוש לָבְק ןֹויְלֶע ל ידש ןָמֲאָנ ףֶלֶמ לא

 יִתָלִפְתַּב ימע ' םיִמיִכְמַמַה 'יִתְדֲע רַעְבּו יִתיֵב דַעְבּו  ידֲעַּ ריִּתְעַא רֶשֲא
 ָךֶמַע םויַה ּולְלַּפְתִיֶׁש תויקנהו תֹורֵׁשְיַה תֹולֵפְּת לָּכ םֶע ּונֲתָלִּפְּת לֹולְכָתְו
 (הֶׂשַנְמ א"נ) הָׁשֹמ תַלַפְתִל ָתְלִּבַָׁש ומָּכ ףְרְובְכ אֵסְּכ תַחַּת םלְבַקְתּו לֵאָרְׂשִי
 יִבָל ןויָגָהְ יפ יִרֵמֶא ןוצרל ּויְהִי ; םֶהַּב יִנֲא אלְו יִּב יַחְלוש ּוׁשֹובָי אֹלָׁש
 לוק יִל ןֶּתִּתָׁש אָרֹונְו םֹויָא ְךיֶנָפְלִמ ןוצר יהי ;ןִמָא ילָאוגְו יִךּוצ יי ךיֶנְָל
 ומ קְזִחְו םיִעָנ ילוק אָהיו יָנֹורְג רחי לאו ילוק קַמְפִי לאו םויה םיִעָנְו בֶרֶע

 ; הָלָס מָא ראָמ קֶזִחְו ףלוה רפושה לוק יהיו רַמָאָנְׁש
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 .ּהיִתּובְלמ ףילמוו היִתּועְרְכ אְרְב יד אָמָלָעְּב אָּבַר ּהיֵמְׁש ׁשֵדֵקְתִיְו לַדֵגְתִי

 בירק ןֵמְזִבּו אָכֲָּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לכד ייַחְבו .ןוכיֵמּויְבּו וכוח
 רָב ;אִיַמְלָע ימְלֲעְלּג .םָלָעְל ךֵרָבְמ אָּבַר ּהיָמָׁש אָהְי .ןַמָא ּורְמִאְו
 אָשְדּוקְד היִמָׂש ללה הָלַעְתִיְ רָדֵהְתִיְ אשתי םָמֹורְתִיְו רֵאַּפְתִיְ חַּבַּׂשִיְ
 אָתָמֲחַנְו אָתָחּבְשִּת אָתָריִׁשְו 'אָתָכְרִּב לַּכִמ .אָליֵעלּ אָליֵעְל אוה ךיִרּב

 | :ןַמָא ּורְמֶאָו אָמְלֲעַּב ןֶריִמ אד

 וניִקְלאל לדג ּובָה אָרְקֶא יי םש יִּכ
 תל ריִֵייִפּו חָּתְפִּת יֵתַפְׂש יָנֹדֲא

 .םֶהָרְבַא יֵהֹלֶא ּוניֵתֹובָא יהא ּוניֵחֹלֶא יי הָּתַא ְךּורָּב
 רֹוּבִגַה לֹודְנַה לֶאְה ,בֹקֲעַי יֵהֹלאַו ,קָחְצִי יקלא

 רֵכֹוְ לכה הֵנֹוקְו םיבוט םיִדְסֶח לֹמּוג ןֹויְלֶע לֵא אֶרֹונַהְ
 יו ע"ר, ע"א וה ות ו

 םייח רוקמ
 טפיק רעֶטְׁשְרעֶּביֵא רעֶד | לּגַה הָנֹוקְו
 רעֶטְרעוֶו עיד ןעֶמ טְבֹורְּב ,םעֶּלַא 7" *
 ןעֶמיקעֶג ןייַרא זיא סֶע לשמל . ןייַמְׁשְרעֶפ
 ןעֶפיֹיק ןייֵרַא ליִדְנאַה ַא ןיִא םיִרָחּוס ייוַוְצ
 ןעֶּבּולְקעֶג רֶעייֵז ףיז טאָה רעֶנייֵא .,הָרֹוחְס
 עֶלעֶיעֶר עּוג ןייַז לאָז סֶע הָרֹוחְס רעֶד ןיא
 טאָה רעֶטייֹוַוְצ רעֶד ,סיִרעֶלעֶּפ ןָא הֶרֹוחְמ

 "הִֵרְׂשֶע הנומש ןופ ׁשְטייֵמ יִד

 א (ט"ע רווהמ)

  שאָה רֶע ,הָרֹוחְס ןעֶּעֶג ןעֶסייֵהעֶג ףיז
 הֶרֹוהְס יד ּוצ טקוקעְג םיִנ רֶהאָנ ןיוש
 רֶע ראָנ ,םיִרעֶלעֶּפ ןָא ,ןייר ,טּוג זיא
 ,טְלְהאָצעֶּב דְלאַּב ןיִא ְןעֶמּונעֶג ּוצ טאָה
 םַעְר טְנעֶרְּפעֶג רֵחֹוס רעֶמְׁשְרֶע רעֶד טאָה
 .רֶהיֵא טְנעֶז רחיס א ראפ סאו ןעֶמייווְצ
 ַהָרֹוחְס יד ףךְרּוד טיִנ ראָג טְקּוק רֶהיִא

 וצ
 :םירעמ ייַּב ךיו טְניִּפעֶג , 'ּגניִאְטַח יִנְּפִמּוע ויִּב
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 .ומש ןַעֵמְל ,םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לאוג איִבֵמּו תֹובֶא יֵדְסַח
 ; הָבֵהַאְּב

 םִיַח םיִחֹלֲא ףְנעמְל ,םייחה פס ּונֵבְֶכְו םיַיַחַּב ץֵפָח ךֶלֶמ םיִיַחְל כ
 :ןנְמו עישומו רזע ְךֶלֶמ
 ינדא םֶלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 :םֶהָרְבַא ןֵֶמ יי הֶּתַא ךּורְ
 ;ַעיִׁשֹוהְל בַר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ

 ךמוס .םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתַמ הָיַחְמ דָסֶחְּב םייַח לָּכְלַכְמ
 םִייֵקְמּו םיִרּוסֶא ריִּתַמּו םילוח אָפֹורְו םיִלְפֹונ

 הָמֹוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ְךֹומָכ יִמ .רֶפָע יִנֵׁשיִל ותָנּומֲא
 ;הָעּוׁשְי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמֵמ ְךֶלֶמ .ךֶל

 :םיִמֲחַרְּב םייַחְל ויָרּוצְי רַכוז ,םיִמֲחַרֲה בָא ףֹומָכ יִמ

 :םיִתָמַה הָיִחְמ יהא ךּורְּב :םיִתָמ תֹויחַהָל הָּתַא ןֶמָאָנו
 ָךּולְלֵהְי םוי לֶכְּב םישודקו שודק ףמשו שודק הָּתַא

 ;הָלָס
 ,ףישעמ לָּכ לע ּוניִהֹלֲא יי ךךחפ ןת ןֵכְבּו

 ףוארייו ,תאֶרָּבִׁש המ לָּכ לַע ְּךֶתָמיֵאְו
 םיִאּורּבַה לָּכ ָךיִנְפל ּוָחּתְשִיו ,םישעמה לכ

 םייח רוקמ
 רהיא רֶהאָנ ,טיִנ ּוצ טונג זיא יז וצ
 םֶהיֵא טְרעֶפְטִנֶע ,?רְלעֶג רְלאַּב טְלְהאָצעֶּג
 הָרֹוחְס יִר טפוק רֶהיִא ,רעֶטייְצ רעֶד

 ףיא -,הָרֹוחְס עַטּוג ןיינ לאו 'םִע ןעֶקּוק
 ראָנ ,הָרֹוחְס יד םיִנ ראָנ ְךיֹורְב רעָּבֶא
 רֶעייֵז טְפעֶׁשעֶג ןופ םיִרֲחֹוס םעֶד ןיִּב ףיא
 םֶהיֵא זיֹולְּב ליוו ָךיִא דְנייַרְּפ רעֶטּוג א
 םּורָד ,ןעֶזייֵל ּוצ ןעֶּבעֶג נוא ןייַז הָנֲהְמ
 יר ּוצ דייֵׁשְרעֶטְנוא ןייק םיִנ ריִּמ זיא

 א (מ"ע רווחמ)

 עֶּבְלעֶו םאָר ,טיִנ ּוצ ,טּוג זיא הָרֹוחְס
 ןעֶּבעֶנעֶג וָנּוא טאָה רֶע ת"ישה ייַּב ןיִא
 ןייז הֶּכְַמ זְנּוא לאָז רֶע יֵדְּכ ,תֹוצִמ לְהיִפ
 טְכֹורְּב ת"ישה רעֶּבָא ,רֵכָׂש לְהיִפ טיִמ
 וא םורד ,תֹוָצֵמ יד יז ראַפ טיִנ ראָנ
 הָוְצִמ א ראפ סאוָו ןיִדַה=םֹוי רעֶד טְמּוק םִע
 ת"ישה ראפ ןעֶגְנעֶרְּב רֶׁשֹוי יצילמ יד
 סֶע ׁשְטאָח ,ןּוהְטעֶנ ןעֶּבאָה ןעֶדּוי סאוָו
 רעֶנייֵא ,הָוְצִמ עֶנייֵר ןייֵק רֶעייֵז טיִנ זיִא
 ראַפ רעֶנייֵא ,רֹובָּכ ראַפ הֶוְצִמַא טּוהְט
 ארומ : 14
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 בֶבָלִּב ףנוצְר תושעל תֶחֶא הָדְנֲא םֶלְכ ושָעַיְ
 -.ףיֶָפְל ןְטְלְׁשַהְׁש ּוניֵהלֲא יי ּונעַריש ומְּכ םֶלָש |

 לַע אְרונ ףמשו ,ְּךֶניִמיִּב הרובְנו ,ְּךֶריְּב זוע
 : תאְרְּבִש המ לב

 .ךיִאריל הָלֵהְּת ,ּךֶמַעְל ַי רֹובְּכ ןֵּת ןֵכְבו
 הָּפ ןוחתפו ,ְךיֶׁשְרֹורְל הָבֹוט הֶוְקִתְ

 ,ךֶריֵעְל ןוששו ,ָּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ךק םיִלָחיִמל
 ןֶבְל רַנ תכירעו ,ְּךֶרְבִע דודל ןְרָק תַחיִמְצּ

 :ּוניֵמְיְב הֶרֵהְמִּב ,ְּךֶחיִׁשְמ ישי

 םיִדיִסֲחַו ,ּוזֹולֲעַי םיִרָׁשיִו ,ּוחְמְׂשִיְו ּואָרָי םיקידצ ןֵכָבּו
 הָעְׁשְרָה לֵכְו ,ְהיִּפ ץֵּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגְי הָנְרְּ

 :ץֶרָאָה ןמ ןֹודְז תֶלָׁשְמִמ ריִבֲעַת יִּב ,הָלְכִּת ןֶשֶָּכ הלב

 רַהְּב ,ְּךיִׂשֲעַמ לָּכ לע ְךֶדֵבְל יי התא ְךֹולְמִתְו
 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו .ּךֶדֹובּכ ןֵּכְׁשִמ ןֹויִצ

 יי ָךולְמִי :ףשרק יִרְבִדְּב בּותָּכַּכ .ףשרק
 הילה רוד רֹורָל ,ןֹויִצ ךיהלֶא םֶלֹועְל

 ט"ע שוריפ

 ןיוש לאָז ןעֶמ יז ףייא טְמעֶנ ןעֶמ נוא טְמעֶנ ןעֶגעוֶוְטְסעֶר ןּופ ,הָמֹודְּבּו ,אָרֹומ
 ןופ ת"ישה טְכאַמ ,,ןעֶגיִרְניִז טיִנ רֶהֵעָמ טני ימ םאָד ,ףיוא תֹוצִמ עיר וצ ת" ישה
 רכש טּוג ןיִא תֹוָצִמ תֹוריִבֲע יד עֶלַא פי וק ת"ישה "לכה הֵנֹוקְע ןעֶּמ
 הָנָׁשַא ּוצ ןָא טְניי בש נוא ,ייֵנ ראָּפ ּוליִּפֲא נוא , תֹוצְּמ עֶטְסְניִרֶע עֶנייֵר ,תֹוָצִמ
 ,בופ לָּב נוא | ,דֶנְזִעָגנ שיט הָבוט תורי ָבַע ליפא רעֶדָא ,עֶטְסְניִרֶע ןייק טיִנ
 : ןֵמָא | ,הָבֲהַאְמ הֶבּוׁשְּת ייֵז ףיֹוא טּוהְט ןעֶמ זַא

 8 14 א (ם"ע רוזחמ)
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 .ְךיֶדָעְלַּנִמ ּהּולֶא ןיִאְו .ּךֶמֶש ארונו הֶּתַא שודק

 שודקה לֵאָהְו .טָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ּהָּבְִו בּותְּבַּ
 :שודקה ְךֶלֶמַה ,יי הָּתַא ְךּורָּב !הָקָדְצִּב שֵרְקִנ

 ,ּונָּב ָתיִצְָ ונְתוא ָּתְבַהָא .,םיִמַעָה לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הֵּתַא
 ךיֶתֹוְצַמְּב ּונָּתְׁשַדְקְו ,תונושְלַה לֵּכִמ ּונֵּתְמַמֹורְו

 שודקהְו לודנה ךמש) .ּךֶתָדֹובֲעַל ּונֵּכְלַמ ּונָּתְבִרְקְ
 ;ָתאֶרְק ּוניִלַע

 תֶּבַׁשַה = ןםֹי תא ,הָבָהַאְּב וניָהְלא יי ונל ןָתַתַו

 העּורת (ןורָכַז יציל םוי ,הָזִה ןֹורָּכזִה (םוי תֶאָו הזה

 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכֵז ׁשְדוק אֶרְקִמ ויְנֲַאְּב יישי)
 ונתמרא לעַמ ונקמרתנו ,ונצראמ ּוניִלְג ּוניֵאְמַה יֵנְּפִמּו

 תיִבַּב וניתובוח תושעל םילוכי ונחנַא ןיִאְ
 ינפמ , וילע ךמש אָרְקִנָׁש ,שודקמו לוד נה תיֵּבַּב יךֶתְריִחְּב
 ײ ו נפל יצר 0 ו ָחָלַתְשִנָׁש 2

 הָרָהְמ והנבתו , םיִּבַרָה ְךיִמֵחַרְּ ְּׁשְרקמ לע .ונילע
 ניִלֲע ףתוכלמ דֹובְּכ הל הלג ,ּונָּכְלִמ ניבא ;ודֹובָּכ לֵרֵגְתּו |

 6 לש 'ע שוריפ
 עֶרעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו ןופ ייאצמ יִנָפַמּצ

 ןעֶּביִרְטְרעֶּפ רימ ןעֶגעֶז רֶניִ
 הא דנאל רעֶזְנּוא ןופ ןעֶראַוועֶג

 ןעֶראוָועֶג טְרעֶטייוַוְרעֶד ןעֶנעֶז ריִמ
 ריִמ וא ןיֵאָ .דֶרָע עֶרעֶונּואו ןופ

 ןייד | יא ןוהט "רצ גירליש

 םעֶד ןיִא ,זיוח .ןעֶטְלייוֵוְרעֶדְמיֹוא
 ןייַד סאוָו זיוה ןעֶגיִלייֵה וא ןעֶסיֹורְּג

 .ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא ףיוא זיִא ןעֶמאָג
 זיִא פאו) דְנאַה יִד ןעֶנעֶוֶו יפט

 תיֵּב ןייב ןיִא ןעֶראוָועֶג טְקעֶרְטְׁשעֶג
 148 8 (ט"ע רווחמ)

 ,ןעֶבאַמ ּוצ בּורָח םֶהיִֵא ׁשֶדְקְמח
 ןופ ןעֶליוִוַא ןעֶרעוֶו לאָז סֶע ריינ
 טאָנ וא טאָג רעֶזְנּוא טאָג ריִד ראַּפ
 ְםעֶראַּבְרעֶד ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזנּא ןופ
 ְךיִד טְסְלאָז ור גיל .גיִנעק רעֶגיִד
 ןייז םָחַרְמ ְךיִז גוא ןעֶרעֶקְרעֶריוִו
 תיֵּב ןייַד רעֶּביִא נּוא זְנּוא רעֶּביִא
 , תֹונָמֲחַר עֶליִפ ןייב טיִמ ׁשֶרְקִמֲה
 ןעוב ףיוא ְךיִנ םֶהיֵא טְסְלאָז גוא
 ,דובַּכ ןייַז ןעֶבאַמ םיורְג טְסְלאָז נּוא
 רעֶזְנּוא רעֶטאָפ רעֶזְנּוא וי נב
 ןופ רובָּכ םעֶד ְךיִנ זייוועֶּב גינעק

 ןַײד 9
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 םרקו .יִח לַּכ יָניֵעְל וניִלֲע אָׂשַנִהְו עפוהו ,הָרָהִמ

 .ץֶרפ יִתְּכְרִיִמ םנּכ וניתוצופנו .םיוגה ןיֵּבִמ ונירוזפ

 ךשרקמ תיֵּב םִיַלָׁשּוריִלְו ,הָנְרִּב ְךֶריֵע ןֹויִצְל ונאיבהו

 תונְּבַרִק תֶא ְךֶנְפְל השג ַעַנ םשו .םלוע תחמשב

 תאו :םתכלהכ [ ביפסומו םֶרדַסְּכ םידימת וניתובוח

 ביִרָקַנְ הֶׂשֲעַנ ,הָזַה ןורּכ כזה וי הָּזַה תָּבַשַה ישי ןם'י יפסומ

 ּוניִלֲע ְתֶבֵתַּכ ש ֹומַּכ ,ךֶנֹוצְר תַוְצִמְּכ הָבֲהַאְּב ְךיֶנָפְל

 ;רּומָאַּכ ָךֶדֹובְכ יפמ ְךֶדֶבֵע הָׁשֹמ יִדְי לַע .ְּךָתָרֹותַּב |

 הָחְנִמ תָלֹוס םיִנּורְשָע יִנָשּו םֶמיִמְּת הָנָׁש יִנָּב םיִׂשָבְכ יש תָּבַׁשַה םויָבּו תנשל

 ּהַּבְִנְו ריִמָּתַה תלוע לַע וּתַּבַׁשְּב תַּבַׁש תלוע ,וְּסְִו ןמָשב הָלּולְּ
 ;(רּומָאָּכ םויַה ןֵּבְרִקְו תַּבַׁש ןֵּבְרַק הָח

 הָרֹובֲע תָכאָלְמ לָּכ םֶכָל הָיְהִי שָדְק אָרְקִמ ׁשֶרֹוחַל דָחֶאַּב יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֹוחַבּו -

 ,ַיל ַחֹהיִנ תיִרָל הלל םֶתיִׂשֲעַו : ;םֶכָל היה הָעּורְּת םוי ,ּוׂשֲעַת אל

 .:םֶמיִמְּת הֵעְבִׁש הָנָׁש יִנְּב םיִׂשָבִ ,רָחֶא ליִא ,דָחֶא רַקַּב ןֵּב רַּפ

 "יי "רש"ש" שי
.-/ 7/7 

 ט"ע שוריפ

 ןייֵׁשְרֶע נּוא .זָנּוא ףיוא הָכּולְמ ןייד
 ראַפ זְנּוא רעֶּביִא ךיד ּבייֵהְרעֶד גּוא
 .עֶניִרעֶּבעֶל עֶלַא ןּופ ןעֶגיוא יד
 וצ עֶרעֶזְנּוא ןעֶמאַז ּוצ םעֶנ נא בנו
 .רעֶקְלעֶפ יר ןעֶשיוִוְצ ןופ עֶטייִרּפְׁש
 לעֶמאַ גנּוטייִרְּפְׁשְרעֶפ רעֶזְנּוא גּוא
 .טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶלְקְניוִו יִד ןּופ ןייַא
 טאָטְׂש ןייד ןיִא זְנּוא גְנעֶרְּב גוא ּונֵיִבהַנ
 םִיַָשּורְי ןיא גּוא .גְנאַזעֶג טיִמ ןויצ
 םיִמ זיִא ׁשֶרֶקַמַה תיִּב ןייַד ואו
 ןעֶטְראָד נּוא ׁשְנ ,דייֵרְּפ עֶנעֶּבייֵא
 יד ריד ראפ ןעֶכאַמ ריִמ ןעֶלעוֶו

 יִד בִיּוחְמ ןעֶנעֶז ריִמ סאוָו תונַבְרַק
 רֶרֵס רֶעייֵז יונ תֹונָּנְרַק עֶכיִלְנעֶמ
 רֶעייֵז יונ ףסּומ ןּופ תֹונַּבְרַק וא ,זיִא
 ףסומ ןּבְרַק םעֶד נּוא תא ,זיִא ןיד
 םעֶר ןופ נּוא תָּבַשו גאָמ םעֶר ןּופ

 14 א (טיע רווחמ)

 ריִמ ןעֶלעוֶו ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג רעֶד זנאָט
 ריר ראפ ןייז ביִרְקַמ וא ןעֶטייֵרְּב ּוצ
 ןעֶליוו ןייד יונ ױזַא טפאַׁשְּביִל טיִמ
 רד יונ ױזַא =? .ןעֶמאַָּבעֶג טאַה
 ןייד ףְרּוד הָרֹוּת ןייד ןיִא זְנּוא טְסאָה
 ליומ טְרְהֶעעֶנ ןייד ןופ השמ רעֶניִר

 :טייֵטְׁש קּוסֶּפ ןיִא יו ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ןעֶמעֶּביִז ןיִא | וא ינינְׁשמ ׁשֶרְוחַבּו

 .גאָמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ,ׁשרוח |
 גיִלייֵה ְךייַא יי לאָז ,ׁשְרוח ןיִא
 קְרעוֶוטְסְניִד ןייק ,ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג
 גאָט ַא הופ ףיי ,ןְּוהִמ טיִנ רֶהיֵא טְלאָז
 נוא ,ןייז ךייַא רע לאָז גְנּולאַש ןופ
 ּוצ הלוע ןבְרְהִא ןעֶכאַמ טְלאָז רֶהיִא
 ,טאָנ ּוצ קאַמְׁשעֶג ןעֶגיִטְפעֶנעֶז ַא
 ןעֶּביִז ,רעֶריו ןייֵא ,ריִמָש ןעֶגְנּוי ןייֵא

 ;םּומַא ןָא עֶצְנאַג עֶניִרְהעֶי ףאש
 םתחנמז 10
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 םיִנֹרְׂשֶע יִנָשּו ,רֶפל םיִנֹרְׂשע הָׁשֹלְׁש , רֵּבְדִמִּכ םֶּהיֵּכְסִנְו םָתָחְנִמּו
 ,רַּפַכְל םיִריִעְׂש ינְּׁ ,ֹוִּסַנְּכןִייו ,ׂשֶבָּכִל ןורָׂשֶעְו ,לֵיֵאָל

 : םָתָכְלַהַּכ םיִדיִמְת יִנָשּו
 ֹוםְהיִכְסָנְו ּהָתַחַנְמּו דיפהה תלועו ,ּהָתָחְנִמּ שרחה תלוע דַבְלֶמ

 גַײל חָׁשֶא ַחֹחיִנ ַחיִרָל < םָטָּפְׁשִמַּכ

 ליִעיִבְׁש ישרקמ םע ,גָנֹוע יִאְרוקו תַּבַׂש ירמוש ,ךְתּוכְלַמְב ּוחְמְׂשִי תבשל

 ,ותשדקו ֹוּב ָתיִצָר יִעיִבְׁשַבּו .הבּוממ ונְנַעְתיו ּועָּבְׂשִי =
 ; תיִׁשאַרְב הֵׂשֲעַמְל רֶכָז ,ָתאָרָק ותוא םיִמָי תַדְמ

 רָצֹויְל הָלְרִנ תַתְל .לפה ןורָאל בשל ּוניִלָע
 תוצרַאָה יוגָּכ ּונָשָע אלש .תיִׁשאֵרְּב

 םֶׂש אלָש .הָמָרֲאָה תֹוחְּפְׁשִמְּכ ּונְמָׂש אלו
 ּונְדַנֲאַו . בָנֹומֲה לֶכְּכ ּונָלְרֹונְו .םֶהָּכ ּונֵקְלָח
 יֵבְלַמ ךֶלֶמ יֵנָפִל ,םיִדֹומּו םיוחתשמו םיערוכ

 םיִכָלְמַה
 ה יי 07 א

 הָמֹונ אּוהָׁש .אּוה ְךּורָּב שודקה |
 ט"ע שוריפ

 לֶהעָמ רֶעייֵז גּוא פיגו םָתָחְנִמּו
 ןייוו רֶעייֵז נוא - ,רעֶפְּפָא == =

 ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זיִא סע יוִו ,רעפְּפָא
 נוא רעֶדיוִו ַא ּוצ לעֶטְנִהעֶצ יירד

 יו ןייונ גוא ,ףאָׁש א ּוצ לעֶטְנִהעֶצַא
 ןייא ,טְרעֶחעֶג גְנּוסיִנ ןייז ּוצ לַהיִפ
 ייִווָצ נּוא ןעֶּבעֶגְרעֶפ םּוצ קאָּב
 ,זיִא ןיִד רֶעייֵז יונ תֹונָּבִרַק עֶכיִלְגעֶמ
 ןופ הלוע ןֵּבְרַק רעֶד ץוח תליע רֵּבְלִמ
 רעֶפַּפָא לֶהעָמ רֶהיֵא גּוא ׁשֶדֹוח שאר
 רֶהיֵא גּוא הָלֹוע עֶכיִּלְנעֶמ יִד נּוא
 לְהעָמ עֶרֶטייֵז גוא ,רעֶפְּפָא לֶהעָמ
 ןיֵא ּוצ ,ןיִד רֶעיִיֵז יונ ןעֶרעֶפְּפָא

 ןייַז םָע לאָז קאַמְׁשעֶג ןעֶגיִטְפעֶגעֶז
 :טםאָנ וצ רעֶפְּפָא רֶעייַפַא

 14 א (ט"ע רווחמ)

 ּצִצ לָמּומ זיִא זָנּוא ףיוא ֵּבַׁשְל וניִלַע
 ןעֶמעֶלַא ןּופ רעֶה םוצ ןעֶּביֹול

 רעֶפעֶׁשעֶּב םּוצ טייֵקְסיֹורְג ןעֶּבעֶג וצ

 זנוא טאָה רֶע סאָד ןָא גְנאַפְנָא ןופ

 םאוָו רעֶקְלעֶפ יד יו טְכאַמעֶג טיִנ

 מאה נוא ,ןעֶצעֶג טְניִרעֶג ןעֶּבאָה

 : תֹוחָּפְׁשִמ עֶרֶעייִז יונ ןּוהְמעֶג טיִנ זְנּוא

 ןּוהְּמעָנ טיִנ טאָה רֶע סאוָו 5 יי
 רעֶזְנּוא תא , רעֶרֶעייֵז יו קח רעֶזְנּוא

 ריִמ רעב ונח ,ןייֵמעֶג עֶצְנאַנ

 ןעקנאד ריִמ נוא ְךיִז ןעֶקּוּב נוא ןֶעיִנְק

 טְניִנעק רֶע טאוָו גינעק םעֶד ראפ
 רעֶגילייַה רעֶד ,םיִכָלְמ עֶלַא רַעָּביִא

 ָךָע םאוָו אּוהְׁש ,רֶע זיִא טְּביולעֶג
 טָאה 11
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 ,לַעַמַמ םִיַמָׁשַּב רק בשומו . ץיִרא דַסֹויְו םִיַמָׁש
 ןיִא ניֵהְלַא אוה ;םיִמֹורְמ יִהְבְנֶּב וזָע תַניִכְׁשּו
 ותרותְּב בּותֵּכַּכ ,ותלוז סֶפָאי ונּכְלַמ תָמֲא .רוע
 אוה יי יִּכ .ָּךְבְבְל לֶא ָתֹבִׁשֲהַו םויה ָּתְעַדָיְו
 .תַחתִמ ץֶרֶאָה לעו לעממ םִימְׁשַּב .םיהלָאָה

 ;דֹוע ןיִא
 תֶרֶאְפְתִּב הָרֵהְמ תֹואְרִל ,ּוניֵחֹלֶא יי ּךֶל הָוְקְנ ןֵּכ לע

 תֹורָּכ םיִליִלֲאָהְו ,ץֶרָאָה ןמ םיִלֹולִג ריִבַעַהְל זֶע
 רֶׂשָב יִנּב לָכְו .ידש תּוכְלַמְּב םֶלֹוע ןקתְל .ןּותַרְּכִי
 וריי ,ץֶרָא יֵעְׁשִר לָּכ ּךיֶלֵא תֹונְפַהְל ,ְךָמָׁשִב ּואְרְקִי
 עַבְׁשִּת ,ךֶרֶּב לָּכ עֶרְכִּת דָל יִּכ ,לֵבָת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְדָיי
 -ובָכְלְו ,ּולֹופִיְו ּועְרְכי וניקלַא יי  דינפל .ןֹוׁשָל לָּכ

 ט"ע שוריפ
 טאָה נוא ןעֶלְמיִה יִד טְגייֵגעֶג טאָה
 סאד נשוא ,דְרָע יִד טְסעֶפְדְנּורְנעֶג

6060 586 

 לעֶמיִה ןיִא זיִא דובּב ןייז ןופ גְנּוציִז

 רעֶנייֵַז הָניִכְׁש יד ווא ,ןעָביוא ןּופ
 רֶע ןעֶלְמיִה עֶכֹוה יִד ןיִא טייֵקְראַטְׁש
 .םיִנ רעֶנייֵק רעֶמ םאָנ רעֶנּוא ןיִא

 סֶע גיניק רעֶוְנּוא זיא גיִטְכיִר תָמֶא

 יו םֶהיֵא ץגח טאָג ןייק אד מנ זיא

 ,הָרֹוּת ןייַז ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵמְׁש סע

 נוא טְנייַה ןעֶמיוִו טֶסְלאָז ּוד םֹויַה עב

 םענייד ןצ ןעֶמעֶנעֶּב 'סאָר טְסְלאָז

 טאָנ ַא זיִא טאָנ רהאנ סאָד ץְראַה

 ףיוא נוא ןעֶביֹוא לעֶמיִה סער ףיוא

 ןייק אָמיִנ זיִא ןעֶמְנּוא ןּופ דֶרֶע רעֶד
 . טאָג רעֶרעֶדְנַא

 ריִר ּוצ ריִמ ןעָפאַה םּורָד ּ לַעְו
 ְהעֶז ּוצ דְלאַּב טאָג רַעְזְנּוא טאָג

 14 ?1% א (ט"ע רוזחמ)

 .ְרעוֶוְמּוא יד ןייז ריִבֲעַמ טֶסְלאָז וד
 ןעֶצעֶג יד נּוא ,דָרֶע רעֶד ןופ 'םייקעד

 וצ וקפ? ,ןעֶרעֶוֶו .ןעֶטיְִׁשְרעֶפ ןעֶלאָז

 סאָד טיִמ טְלעֶו יִר ןעֶטְכיִרְרעֶפ

 ןעֶגיִטְכעֶמְלַא םעֶד ןופ ְךייֵרְגיִנעֶק

 ןעֶלעוֶו ןעֶׁשְטְנעֶמ עלא נוא ל ,םאָנ

 ןעֶפאָה ריִמ ןעֶמאָנ ןייד ןיִא ןעֶפּור

 טְלעֶוֶו רעֶד ןופ םיִצָׁשְר עָלַא םאָר
 יז ּוריֵּכַי .ריִד נצ ןעֶרְנעוֶו ְךיִז ןעֶלעוֶו

 ןעֶסיוִו ןעֶלעוֶו גּוא ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלעוֶו
 סאָד .טְלעוֶו רעֶד ןופ רעֶציִז עֶלַא

 עלא ןעקוב ְךיִז ףְראַד ןיילא ריד ּוצ

  יעָנְנּוצ עֶרעֶנ ןעֶרעוֶוְׁש  נּוא היָנָק
 טאָג רעֶזְנוא םאָנ ריִד ראפ יל

 וא ,ןעֶלאַפ גּוא ןֶעיִנְק ייֵז ןעֶלעוֶו
 יז ןעֶלעוֶו ןעֶמאָנ ןייר ןופ רובָּכ םּוצ

 ןעבָעב
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 ףולמתו .ךְתּוכלמ לוע תֶא םֶלְב ולָּבְקִיו ,ּונֵּתִי רקָי ךמש
 איִה ְּךֶלָׁש תּוכְלמה יִּכ ;רֶעְו םלעל הרהמ 'םֶהיִלֲע
 ףולמי יי ְךֶתֶרֹותְּב בּותָּכַּכ : דובָכְּב ךולמת דַע ימלועלו

 ;דָעְו םֶלֹועְל
 ,לֵארְשִיְּב לֶמֶע הֶאָר אלו ,בֹקֲעיִּב ןוא טיִּבִה אל רמָאְנְו

 יחיו ,רַמֲאַנְו :ֹוּב ְךֶלֵמ תעּורתו | ומִע ויָהֹלֲא יי
 6 לֵארׂשִי יטבש דחי ,םִע יֵׁשאָר ףסאְתַהְּב למ ןּורְׁשיִב
 לשומו הָכּולָמַה ייל יִּכ ,רמאל בּותָּכ ךשךק יִרְבְדְבּו
 ,רֶזַאְתַה עו ׁשֶבָל | ׁשֵבָל תּואָג ְךֶלֶמ יי יי ,רָמָאְנְו ;םִיֹונַּב
 םֶכיֵׁשאֶר םיִרָעַׁש ּואְׂש ,רַמֲאָנְו :םֹומָּת לַּב לָבַת ןוכת ףַא

 "ל"א

 ט"ע שוריפ
 ןעֶלעוֶו עֶלַא נוא ,טייֵקעֶדְרעֶו ןעֶּבעֶג
 ןופ ְךאָי םעֶד ְךיִז ףיוא ןייז לֵּבִקִמ
 טְסעוֶו ּוד נוא .,ְךייֵרְניִנעֶק יי
 ןיִא יִּב דְלאַּב ייֵז רעֶּגיִא ןעֶגיִנעֶה
 םאָד ןעֶד תּוכְלַמַה יִּכ ,טייֵקְניִּבייֵא רעֶד

 טייקְניִּבייֵא וצ נוא ,ןייַד זיִא ףיירגינעק
 סע יונ יוזא ,ןעֶגיִנעק רֹוכָכְּב ּוטְסעוֶו
 םעוֶו טאָנ הָרֹוּת ןייַד ןיִא טייֵמְׁש
 נוא רֹמֲאָנְ ,ניִּבייֵא נוא רעֶמיִא ןעֶגיִנעק
 םעוֶו טאָנ ,טייֵמְׁש קּומָּפ ןייֵא ףאָנ
 ,דֶרָע רעֶצְנאַג רעֶד רעבי ְךֶלֶמַא ןייז
 טאָג ןייַז טעוֶו גאָט םעֶר ןיא טיג

 ;גיִצְנייֵא ןעֶמאַנ ןייז גוא גיִצְנייֵא
 עב ויִא רעֶריִו נא טיִּבִמ אל רַמָאָנְו

 טאָנ ,הָרוּת רעֶד ןיִא טְנאָז
 בֹקֲעַי יב טְכעֶרְמּוא ןייק טיִנ טקוק
 לֵאָרְׂשִי ייַּב הָלְוע ןייק טיִנ טְהעֶז וא
 סלַא = תי טְכאַמ רֶע .רָמולְּכ

 יד "א "םֶהיֶא .םיִמ זיא טאָג
 ָךּורָּב שודקה גיִנעֶק ןופ טְפאַשְלעֶזעֶג

 א (ט"ע רווחמ)

 יי
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 ֹוטְגאָז רעֶריוִו ,םֶהיֵא טיִמ זיִא אּוה
 מאה טאָנ ןּורָשיִב יִָנ .קּוסָּפ רעֶד
 תַעָשְּב לארָשי ייַּב הָבּולִמ ןייז ןעֶזיוִועֶּג
 יד טְלעֶמאַזְרעֶפ יז ןעֶּבאָה םַע
 ד םימ ןעֶמאַז וצ קְלאַפ ןופ עָמְצְלַע
 ןיִא גוא ּדׁשְדִמ = ,לֵאָרְׂשִי םיִמָבְׁש
 זיא דוד ןעֶגיִלייֵה ןייד ןופ דייר יד

 רעֶהעֶג טאָג וצ ןעֶד ,ןעֶּביִרְׂשעֶג יֹוזַא
 ףיֹוא טְניִטְלעוֶועֶג רֶע נּוא הָכּולְמ יִד
 ,קּוסַּפַא טייטש רעֶדיוִו ,רעֶקְלעֶּפ יד
 :םימ גינעק ןעֶראָועֶג ןיִא טאָג דלֶכ ₪
 טעֶרייַלְקעֶג .טעֶרייֵלְקעֶג טייֵקְיֹורְג
 ךיוא .טייסראָטש םיִמ טְרּונעֶג ןָא נוא
 ןייז טיִמ טְגיִטְסעֶפעֶּג טְלעוֶו יד זיִא
 תא , ןעֶלאַפ םיִנ לאָז יִז טְפאַרְק
 ץ ,ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זיִא רעֶדיוִו
 שר ַה תיֵּב ןופ ןעֶרֶעֹוט רֶהיֵא םיִרְָׁש
 טְסייֵה סאָד פאק רֶעייַא ףיוא טְּבייֵה
 רָע נוא (םעקאסּואנ עֶטְׁשְרעֶּבוא ייד
 "רהיא סאוָו ןעֶריִּמ רֶהיֵא ךייַא טְּבייֵה
 ךייַרַא לאָז ;וא ,גילייה געֶּבייֵא טייַז

 ועמוק
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 ְךֶלֶמ הֶז יִמ :רֹובָּכַה ְךֶלֶמ אֹבָיְו םלוע יֵחְתִּפ ּואשנהו
 םיִרָעְׁש ּואָש :הָמָחְלִמ רוב יי רֹוּבְִו וּזִע יי דֹובַּכַה
 אוה יִמ :דֹובְּכַהְךֶלֶמ אביו םֶלֹע יִחְתִּפ ואְׂשּו םֶכיֵׁשאָר

 ;הָלָס דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אּוה תֹואָבְצ יי דֹובְּכַה ךלמ הֶז
 ַײ רַמָא הֹּכ ,רמאל בּותָּכ םיִאיִבְנַד ךיִדָבַע ידי לעו

 יִנֲאַו ןושאר יִנָא ,תֹואָבְצ יי ולֲאנְו לארשי ךֶלֶמ
 םיעישומ ּולֲעְו ,רֵמֲאָנְו :םיִהֹלֲא ןיֵא יִדְעְלַּבִמּו ,ןורֲחַא
 ;הֵכּולְמַה ַײל הָתיָהְו ,ושע רה תֶא טופשל ,ןֹויִצ רַהַּב
 יְהִי אּוהַה םויב ץֶרֶאָה לָּכ לע ְֶלֶמְל יי הָיְהְו ,רֵמֲאָנְ
 עַמְׁש ,רֹמאֵל בּותָּכ ךִתרותְבּו :דִחֶא ומשו דָחֶא יי

 :דָחֶא יי וניֵהֹלֲא יי לֵאָרְׂשִי
 ולְּכ םֶלֹוָעַה לָּכ לע ךולמ ,ּוניֵתֹובֲא יַהלאָו ּוניֵהלֲא

 עַפֹוהְו .ּךֶרֶקיִּב ץֶרֶאָה לָּכ לַע אֵׂשְנִהְ .דְרּובְְּב
 לָּכ עדיו .ְךְצְרַא לֵכָת יִבְׁשֹוי לָּכ לע ףזע ןֹואְג רֵדֵהַּב
 ,וּתְרַצְי הָּתַא יִּכ ,ריִצָי לָכ לכ ןיִבָ ,וּתְלַעְּפ הָתַא יב ,לֹועְפ

 ריר ר ר
 ר" א ער

 יע שו וריפ

 רעֶטְׁשְרֶע רעֶד ןיִּב ףיא רעֶׁשְרעֶה ןעֶרְהֶע רעֶד ׁשֶּדְקַמַה תיִּב ןיִא ןעמוק

 ןעֶרְהֵע רעד יִא רעוֶו הֵנ יפ ,גינעק
 רעֶניִטְכעֶמ רעֶד טאָג זיִא םאָד גיניק

 רעֶד טאָג | רעֶקְראַמְׁש רעֶד גוא

 ףיוא ביה ,הָמָתְלִמ ןיִא רעֶקְראַטְׁש
 וא ,ןעֶרֶעיומ רֶהיֵא פאק רֶעייֵא
 ןעֶרְהיִט עֶגעֶּבייֵא רֶהיֵא ףיוא טֶּבייֵה
 ןעֶרְהֶע רעֶד ןעֶמּוק ןייֵרַא לאָז גוא
 רעֶד סאָד זיִא רעוֶו הנ אּוה יִמ ני נעק
 רעֶׁשְרעֶה רעֶד טאָנ ,גיִנעֶק ןעֶרְהֶע

 ;געֶּבייֵא גינעק ןעֶרְהֶע רעֶד זיִא
 םיִאיבָנ עֶנייִד ףְרּוד גוא ּויִדְכִע ידו לַעְו

 ױזַא ןעֶּביִרְׁשֶעֶג יוזַא טייֵטְש
 ןּופ גיִנעק  רעֶד טְנאָזעֶג םאָנ טאָה
 רעֶד טאָג רעֶזייֵלְרעֶד ןייז גוא בֹקֲעַנ

 14 אר "שי ע רוזחמ) |

 ץּוח גּוא רעֶטְצעֶל רעֶד ןיִּב ךיִא גּוא
 גוא רפאַא ,םאָנ ןייק אָד טיָנ זיִא ריִמ
 יז בא ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג זיִא רעֶדיוִו
 גְרעֶּב יד ףיוא רעֶּפְלעֶה ןייֵג ףוא ןעֶלעוֶו
 ןופ גְראַּב םעֶר ןיִמּפׁשִמ ּוצ ןויִצ ןּופ
 יד טאָנ וצ ןייז טעוֶו ןאַד נוא וֵׁשֵע

 יעָנ ןעֶראוַועֶג ויִא ךאָנ נוא ,הֵכּולִמ

 ְךֶלֶמַא ןייז םעוֶו טאָג נוא טְגאָז

 םעֶד טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא
 רעֶנייֵא ןייז טאָנ טעוֶו גאָט ןעֶגיִּבְלעֶז
 ךגא ףףְתֶרֹותְבּו ,רעֶנייֵא ןעֶמ אָנ ןייז נוא

 .ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵמְׁש הָרֹוּת ןייד ןיִא
 .נּוא טאָג לֵאְרְׂשִי ןצ רעה לֵאָרְׂשִי עַטֶׁש

 ;טאָנ רעֶגיִצְנייֵא ןייֵא זיא םאָג רעֶז

 התא 14
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 8 לאְרְש ₪ 0 ,ןפַאְּב הש רֶׁשֲא 73 רמי

 ףוממ ונע | ףתרותב ונֵקְלִח תו תצמ ונשק
 תַּבַׁש ןוצְרבו הָבֲהַאְּב ונ הלא י יי ּונָליִתְנַהְו תבשל) ,ךֵתָעּוׁשיִּב ונחמשו

 ,תֶמָאְּ ְךֶרֶבָעָל ונבל רַהְטו ₪ כ לֵאָרְשִי וב ּוחּונַיו ףשדק
 סי םיהלא התא וכ

 לארשי 0 חבש תבשל) שד ןכמ ץראה ל לע למ ו וי התא
 :ןורפה םֹויו

 ת"רת ת"שת ת"רשת טְואָלְּב ןעֶּפ

 םִא ,םיִדְכֲעַּכ םִא םיִנָכְּכ םִא ,םיִמָלֹוע ירוצי לֶּכ , טֶּמִׁשִמַּב ךיִמַעַי םֹויַה ,םֶלֹוע תרה םויָה
 ּנָנְחִּתַׁש דע תויולת ל ּוניִניֵע םיִדָכֲעַּכ םִאְו ,םיִנָּב פע םַא םָחַרְּכ נמר , םיִנָבְּ
 שור םֹויָא ,ּונֵמָּכְׁשִמ רֹואָכ איִצֹותְו

 ְךיֶגָפְל ,םָּדק ירצו לָּכ רקופו ,םֶלֹוע השעמ רָכֹוז התא
 ,תישארְבְמְש תֹורָּתְסִנ ןומהו ,תֹומָלֲעַּת לֵּב לגג

 רָנֵגְמ רֶמָמִנ ןיִאְו ,ְךֶדֹובְכ בײ ינפל הָחָכׁש ןיִא יב
 אל רוציה לָּכ םגו ,לֶעְפִמִה לכ תֶא רוז "התא , ךיָניֵע
  הָפֹוט וניֵהְלֶא  ְךינּפְל ַעּודָיְו ינלג לכה .ָךֶמִמ רהב
 דֵקָּפִהְל ורב לוח | אימת יפ ;תורודה | לָּכ ףוס רע טיִּבּמו
 ןיאְל תֹויְרְּב ןומָהַו םיִּבַר .םיִׂשֲעַמ רָכְזִהְל , שפנו חור לָּכ
 .תיִלְ התוא םיִגָפְלַמּו ,ָּתִע גיד תאֹוּכ תישארמ ,תיִלְכָּת

6665 656 5556 5565 
 עצר ע"י "עי ס,* 7

 ם"ע שוריפ
 זיא םַע ןעֶד 9 95 .תיִשאְרְב יֵמְי םיִׂשֲעַמ יד טְסְקְנעֶּדעֶג ּוד רֵבֹוו הָּתַא

 אֵמִּכ ןייד ראפ גְנּוסעֶגְראַפ ןייק אָמיִנ רעְר וא טל רעֶד ןופ
 ןייק אָטיִג זיא סַע גוא דובַּכַה ראפ ןופ ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּג עֶלַא טסנאמ

 . ןעְניוא ענייד ראפ גְנּונְראַבְראַפ נא זיא ריִד ראפ וא . ןעֶטייֵצ

 יעָב ּוטְסאָה ןָא גְנאַפְנָא ןופ תישי5 יִר נוא ׁשיִנעֶמייֵהעֶג עָלִא טְקעֶלְּפ
 ּוטְסאָה רֶעיִרְפ ןּופ גּוא ןעֶסיוִו טְזאָל תֶׁשָׁש ןופ ןעֶאַז עֶגעֶגְראַּבְרעֶפ לֶחיֵפ

 סע 18 \
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 קוח יִּכ .ןושאר םֹיָל ןֹורָּכִז .ּךיִׂשֲעַמ תַלְחִּת םֹויַח הָ
 וב תונידמה לעו :בקעי ילאל טָּפְׁשִמ ,אּוה לֵאָרְׂשִיְל
 וזיאו , בָעְרָל וזיִא ,םולשל וזיִאְו ,בֶרָחַל וזיא ,רֵמָאי
 "מ :תומלו םייחל םֶריִּכזחְל ,ּודֵקּפִי וב תוירֶבּו ,עבשל
 אָב ְךינָפְל רוציח לָּכ רֶכָז יִּכ .הֶזה םֹויַהְּכ דֵקְפָנ אל
 תובשחמ רֶבְג יִדֲעְצִמ תולילעו ,ֹותְדִקִפּו שיא הֵׂשֲעַמ
 אלש שיא ירשא :שיא יללעמ יִרְצִו ,ויָתֹולְּבְהַתְו םֶדֶא
 אל םֶלועְל ישרוד יִּכ ,ַךֶּב ץֶמאָתִי םֶדֶא ןֶבֹו .ּךֶחְבש
 לכ רֶכָז יִּכ :ףֶּב םיִסֹוחַה לָּכ חְַּנָל ּומְלְּכִי אֹלְו ,ּולָשְכ
 :םלכ הָׂשֲעַמ שרוד הָּתִאְו ,אָּב ףיִנָפְל םיִׂשֲעַמַה
 .םימחב העּושי רבְרְּב והרקפתו ָּתְרַכְז הֶבָהַאְּב חנ תֶא
 עור ינּפִמ רָשָּב לָּכ תַחַׁשְל .לובמה יִמ תֶא ךּמיִבַהּב

 ט"ע שוריפ

 ןופ טיִרְמ ןעֶכיִלְטיִא ןופ קְרעוֶו יִד ייְֵנייַה רעֶד פייס חִנ . טְקעֶלָּפְנַא םָע
 ןייַד ןופ ּבֹוהְנָא רעֶד זיִא גאָט רעֶנ
 םּוצ ׁשעֶנעֶכעֶדעֶגַא זיִא רֶע קְרעֶו
 ,גָנּופאַׁשעֶּב רעֶד ןּופ גאָמ ןעֶמְׁשְרע
 וצ לֵאָרְׂשִי ּוצ טמיִטְׂשעֶּב ויִא רֶע
 ןּופ טאָג ראַפ נאָט םֶטְכיִרעֶג ןייא
 יד רַעָּביִא נוא תֹוניִדְמַה לעו . בקע

 טְגאָזעֶג סיוא טְנייַה טְרעוֶו תֹוניְִמ
 דְרעוֶוְׁש םּוצ ןייַז לאָז הָניִדְמ עָבְלעוֶו
 םּוצ עֶכְלעוֶו . ןעֶריִרְפ ןצ -עֶבְלעוֶו נא
 וא . אַז ּוצ עֶכְלעוֶו נוא רעֶגְנּוה
 םֶהיִא ןיִא ןעֶרעוֶו ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב יד
 םּוצ טְנאַמְרעֶד ןעֶרעוֶו ייֵז . טֶכֹאַרעֶג
 רעוֶו יפ ,םיוט םּוצ רעֶדַא ןעֶּבעֶל

 גאָמ ןעֶגיִטְנייַה טְכאַרעֶג טיִנ טְרעוֶו
 יעָּב עֶלַא ןופ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג יִד םאוָו
 םיִׂשֲעַמ יִד ריִד ראפ טְמּוק ׁשיִנעֶפעֶׁש
 גוא גנּולעֶּפעֶּב ןייז נּוא ןעֶדעֶי ןופ

 14 16 א (טמ"ע רווחמ)

 עלא ןופ תובשחמ יד ןטשטנעמ
 יד נוא תֹולּוּכֲחַּת עָנייז;נוא ןעֶׁשְטְנעֶמ
 רֶהיִא טיִמ ןעֶשְטְנעֶמ ןופ עַבָט
 ראפ םאוָו ןאַמ םעֶד לואוו .גְנּוקְריוִו
 ׁשְטְנעֶמ 'םעֶד נוא טיִנ ףיד טְסעֶג
 .ריִד ןָא טְמעֶפ ְךיִז טְלאַה סאוָו
 ְךיִד ןעֶכּוז סאוָו יד ןעֶד ולוי :
 ָןעֶרַעו טְלעֶכֹורְטְשעֶג טיִנ ןעֶלעוֶו

 ראפ ןעֶרעוֶו טיִנ געּבייֵא ןעֶלעוֶו גּוא

 ןיִא ךיז ןעֶציִׁשעֶּב םאוָו עַל טְמעֶׁש
 ןופ ׁשיִנעֶכעֶדעֶג יִד ןעֶד יג י? , ריִד
 = צד נּוא ריִד ראַפ טְמּוק םישעמ עלא
 ךיוא .קְרעוֶו עֶרֶעייֵז עָלַא טְׁשְראָפ
 ּטָפאָשּביִל טיִמ ּוטְסאָה קירצה ַחֹנ
 ןעֶליופעֶּב םֶהיֵא טְסאָה נוא טְכאַדעֶג
 תֹונָמַחַר נּוא ףֶליִה ןופ לעפעֶּב טיִמ
 םעֶר טְכאַרְּבעֶג טְסאָה גר תַעַׂשְּב

 לוב
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 תוכרהל ,ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנָפָל אָּב ונֹורְכז ןֵּכ לע ,םֶהיֵלְלַעַמ
 בּותְּבּב ; םיה לּוחְּכ ויאצֶאְצְו ,לֵבֵּת תֹורְפַעְּכ וערז
 לַּכ תֶאְו הִיַחַה לֵּכ תֶאְו עי תא םיִהֹלֲא רֹּכְזיַו .ְךָהְרֹותְּב
 ,הָבֵּתַּב ֹוּתִא רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה
 .רַמָאְנְו :םִיָמַה ּוּכׁשֵּיַו ץֶרָאָה

 לע ַחּור םיִהֹלֲא רָבַעיו
 תֶא םיִהֹלֲא עמשיו

 תא םֶהָרְבַא תא ,ֹותיִרְּב תא .םיִהְלֶא רּכְזיו ,םהקַאנ
 ,רַמֲאָנְו ; בֹקֲעַי תֶאְו קַחְצִ
 קחָצִי יִתיִרְּב תֶא ףֵאְו

 ,בֹוקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכָו
 רּכְזֲא םֶהָרְבַא יִתיִרְּב תֶא םַאְו ,|

 השע רכז ,רמאל בּותַּכ ךשךק ירבדבו : ; רֹּכזַא ץֶרֶאָהְו
 .ויאריל ןתנ ףֶרֶמ , רַמֲאָנְו : ;יי םּוחרְו ןּונַח ,ֹויָתאָלְפִנְל
 םֵחָנְיַ ,ֹותיִרְּב םֶהָל רכזיו , רַמֲאנְו תיִרְּב םלועל רֹּכָי

 :ויָדָסֲח ברֶּכ
5554 6648 

 ח 7%

 ט"ע שוריפ

 יעַּב עֶלא ןעֶּבְראַד ראפ ּוצ לוכמ
 עֶטְכעֶלְׂש עֶרְצייֵו רעֶּביִא ׁשיִנעֶּפעֶׁש
 ׁשיִנעֶבעֶרעֶג ןייַז לאָז םּורָד .קְרעוֶו
 טאָג רעֶזְנּוא טאָג ריִד ראַּפ ןעֶמּוק
 יִד יונ רעֶדְניִק עני ןעֶרעֶמ ּוצ
 ס'דניק עֶנייֵז לע רעֶד ןופ בוטש
 ןופ רמו יִד יונ לְהיִּפ ױוזַא רעֶרְניִק
 ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג זיא סֶע יוִו ױזַא םִי
 5 טְכאַדעֶג טאָה טאָג הָרֹוּת ןייד
 םֶהיֵא טיִמ סאוָו תֹומֲהְּ עֶלַא גוא
 רעֶּביִרַא טאָג טאָה הָביֵּת רעֶד ןיִא
 רֶרֶע רעֶד רעֶּביִא דיו טֶריִפעָג
 : רעֶסאוַו יד ןעֶראוָועֶג ליִטְׂש ןעֶנעֶז גּוא

 טאַה טאָנ טייֵמְׁש רעֶדיוִו נוא רפאט |
 טאָג טאָה רעֶמאָי רֶעייֵז טְרעֶה רעֶד
 טאָה רֶע םאוָו דָנֹוּב םעֶד טְכאַדעֶג
 ,קָחָצִי טיִמ ,םֶהָרְבַא טיִמ .טְכאַמעֶג
 ,םייֵמְׁש רעֶדיוִו וא ,בֹקֲעַי טיִמ נא

 ןמ = א לע ריחמ)

 פה סמ 1

 דָנּוּב ןיימ ןעֶקְנעֶרעֶג לעונ יא ילו
 טיִמ דָנּוּב ןייט ףיוא בֹקֲעַי טיִמ
 םֶהָרְכַא טימ דָנּוּב ןיימ ףיוא קחי
 דְנאַל םאָד ףיוא ןעֶקְנעֶדעֶג ְךיִא לעוֶו
 נוא דד יְֵבדְבּו .ןעֶקְנעֶדעֶג ךיִא לעוֶו
 םייֵמְׁש םיִבּותַּכ עגילייה עֶנייֵד ןיִא
 ןייא ןּוהְמעֶג טאָה טאָג ןעֶּביִרְׂשעֶג

 טאָג רעֶדְנּואוו עניי ּוצ ׁשיִנעֶכעֶדעֶג
 ןייֵא נוא רעֶניִלעֶזְמייֵל ןייֵא זיא

 ןַתְנ ףֶוָס רסאָנ . רעֶגיִדְמעֶראַּבְרעֶד

 ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש רעֶריוִו נּוא ויטל
  עֶנעֶטְכְראָפ עניי ּוצ זייפש טיִנ טאָנ
 דְנּוּב ןייז געֶּבייֵא טְקְנעֶרעֶג רֶע
 םאָג ןעֶּביִרְׁשעֶג טיי ַטֶש ךאָנ ראב
 ייֵז םיִמ דָנּּב ןייז טְנאַמְרעֶד טאָה
 ם'ִמּוג ייֵז טְקְנעֶדעֶּב ְךיִז טאָה וא
 לֶהיִפ עֶנייֵז יונ יזא ןוה 5 וצ

 : ןעֶדאָנעֶג
 לעו 1 15
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 ְתאָרְקְו ףולָה .רטאל בּותָּכ םיִאיִבְנה יָרְבַע יִדָי לע

 5 יתר ,יי רַמָא הֹּכ ,רֹמאָל םִיַלָׁשּורְי יִנְזָאְב
 ,רָּבְדִמַּב ירח ְךֵּתְכָל ְךִיְתֹולּולְּכ תַכֲהַא ,ְךִירּועְנ דָסֶח
 ָךֶהֹוא יִתיִרְּב תא יִנֲא יִּתְרַכְְו ,רַמֲאָנְו :הָעּורְז אל ץירֲאַּב
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 0 ןֵבה ,רַמֲאַנְ :םלוע תיִרּב דל יִתֹומיִקֲהַו , ְךיִרועְנ ימיּב
 וב יִרְּבַד יִדִמ יִּכ ,םיִעּוׁשֲעַׁש רֶלֶי םִא | םִיַרְפֶא יל ריקי
 ונָמִחְרֶא םָחַר ,ֹול יִעָמ ומַה ןֵּכ לַע ,דֹוע ּונְרְּכְזָא רֹוכְז

 2 י םִאְנ

 בוט ןֹורְּכזְּב ונֵרְכְ ,ּוניֵתֹובֲא יהלַאְו ּוניֵהֹלֲא
 הָעּוׁשְי תַרֶקְפִּב ּונֵרְקִפּו ,ְךיָנָפְל

 . ּוניֵהֹלֲא ַיּונָל רָכְּו ,םֶרָק ימש יֵמְׁשִמ םיִמָחַרָו
 רֶׁשֲא ,הָעּובְׁשַה תֶאְו רָחֶחַה תֶאְו תיִרָּבַה תֶא
 .הֶאְרָתְו הירומה רַהְּב וניֵבֲא םֶהָרְבַאְל תְעַּבְׁשִנ
 קָחְצִ תֶא וניִבָא םֶהְרְבַא רֵקָעֶׁש הרקע ָךיֶנָפְל

 ט"ע שוריפ

 עֶנייַד ךְרּוד גּוא יד לַעְו ,םֶהיֵא רעֶּביִא ְךיִמ ְךיִא ליוו ןעֶמעֶר םיִאיִבְנ

 ייִרָש גּוא ייֵג ןעָּבִרָשִעָנ טיימש
 ױזַא םִיַלָשּירְי ןופ ןעָרָעיוא יִד ןיִא
 ריִד קְנעֶדעֶג ְךיִא טְנאָזעֶג טאָנ טאָה
 טְפאַשְביִל יִד טְנעֶגּוי ןייַד ןּופ דֶסֶח םעֶד

 ריִמ ְךאָנ ןיינ ןייד .הָפּוח ןייד ןופ |

 םאוָו דְנאַל ןייֵא ןיִא רָּבְדִמ רעֶד ןיִא

 קּוסַּפַא אנ נגא ,טָעייֵזעֶג םיִנ זיִא

 םִיַרְפֶא ריִמ ןעֶד ץיא ריקי ןֵבֲה ,טייֵמְׁש

 לֶעיִפְׁשַא רעֶדַא ןהוז רעֶרֶעייֵמַא

 ןופ ראָנ רייֵר ְךיִא ןעוֶו סאָד ,דְנּוק

 גיִרְנעֶמְׁש ןיוש ריִמ רֶע בייל םֶהיֵא

 עֶנייַמ ןעֶמּורְּב םּורְר ןעֶקְנאַרעֶג ןיִא
 .אַּבְרעֶר פפנ ,םֶהיֵא ראפ םעֶרעֶרעֶג

 19 א (מ"ע רווהמ)

  רייֵר ס'ְמאָנ זיִא סאָד
 טאָנ נוא םאָג רעֶזְנּוא יגיינ ּוניֵהֹלֲא

 :עָג ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןופ
 ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג טּונַא טיִמ זָנּוא קְנעֶד
 טיִמ זְנּוא לֵהעפעֶּב נּוא ,ריִד ראפ

 תֹונָמְתַר נּוא ףֶליֵה ןּופ לֶהעֶפעַּב א
 נוא רק .ןעֶלְמיִה עֶכיֹוה יד ןופ
 םעֶד טאָג רעֶזְנּוא זְנּוא קְנעֶרעֶג
 הָעּובְׁש יד וא דָסֶח םעֶד גּוא דְנּוּב
 וצ ןעְריואוושענ טְסאָה ּוד םאוָו
 נְראַּב םעֶר ףיֹוא ּניִבָא םָהָרְכַא
 ןעֶרעוֶו ןְהעֶזעֶג לאָז סע וא הָיְומ
 םֶהָרְבִא םאוָו הרקע יד ריִר ראַּפ

 וניבא 2
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 תושעל ,ויָמֲחַר ׁשֵבָכְו ,חָּבְזמה בָנ לע ֹונָּב
 תֶא ְּךיֶמֲחַר ּוׁשְּבְכִי ןֵּכ .םָלָׁש בֶבֵלְּב ,ּךֶנֹוצְר
 ףפא ןורח בּוׁשָי לֹורְגַה ְּךְבּוטְבּו ּוניֵלֲעַמ ְּךֶסֵעַּכ
 וניִהלָא יי ונל םִיַקָו ,ְּךֶתְלֲחַנמּו ףְריִעַמּו ףמעמ
 השמ ירי לע ּךֶתָרֹותְּב ּונְּתְחַטְבֶהָש רֶבְרַה תֶא
 תיִרְּב םֶתָל יִּתְרַכְְו:רּומָאָכ ְךֶדֹובְכ יִּפִמ ְךֶרֶכֵע
 םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םֶתֹא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ,םיִנֹוׁשאִר
 ִּכ יי יִנָא םיהלאל םֶהָל תויהל ,םִיֹוגַה יִניֵעְל
 ןיִאְו ,םֶלֹועַמ אּוה הָּתַא תֹוחָּכְׁשִנֲה לָּכ רֶכוז
 קָחֶצִי תדיקעו ,ְךֶרֹובְב אָסְב יֵנְפִל הֶחְבִׁש
 ,י הָּתַא ְךּורָּב .רוכזת םיִמֲחַרְּב םויה ועְרזל

 ; תיִרְּבַה רֵכֹוז
 ת"רת ת"שת ת"רשת טְזאָלְּב ןעֶמ |

 םָא ,םיִדָבֲעַּכ םִא םיִנְכּכ םִא ,םימלוע יָרּוצְי לֵב , םָּפְׁשִמַּב דיִמָעַי םֹויַה ,םֶלֹוע תרה םֹויַה

 ּונָנְחְּתָׁש רע .תֹויּולְּת ְךֶל וניִניֵע םיִדְבֲעַּכ םִאְו /,םיִנָּ לע בָא םָחרּכ ּונֵמֲחַר ,םיִנָבְּכ

 : שודק םֹויָא ,ּונֵטָּפְׁשִמ רֹואָכ איִצֹותְו

 ט"ע שוריפ
 יִּכ .טאָג ןיִּב ְךיִא ,טאָנ רֶעייֵז ןייז קָחְצִי ןהוז ןייז ןעֶדְנּוּבעֶג טאָה ּוניִבָא
 .ְךעֶפ עֶלַא טְסקנעֶרעֶג ּוד ןעֶר יג" ןייא טאַה נוא ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיוא
 נא ,ןָא געֶּבייֵא ןופ ןעֶבאַז עֶנעֶסעֶג ּוצ יִרְּכ תֹונָמֲחַר עֶנייֵז ןעֶטְלאַהעֶג

 גנּוסעֶגְרעֶפ ןייק אָד טיִנ זיִא סֶע ןעֶצְנאַג ןעֶמיִמ ןעֶליוִו ןייד ןּוהְמ
 תֹונָמֲחַר עֶנייֵד לאָז יֹוזַא ןעֶצְראַה
 .זנוא ןופ סַעַּכ ןייר ןעֶטְלאַה ףיוא

 ןעֶקְנעֶרעֶג ייֵז לעוֶו ְךיֶא יפרו
 טְכאַמעֶג ּבאָה ְךיִא טאוָו דנגּב םעֶד
 ייֵז ּבאָה יא סאוָו עֶטְשְרֶע יד טיִמ
 ראַפ םיַרְצִמ דְנאַל ןּופ עֶגי ו עמ יא

 הדקע יִר נּוא ,רובָּכַה אֵסִּכ ןייד ראפ
 ןעֶקְנעֶרעֶג טְנייַה ּוטְסעֶוֶו קָחֶצִי ןופ
 , רעֶרניִק עֶנייַז .ּוצ תומר טיִמ
 ,םאָנ ּוטְסיֵּב טְּביֹולעֶג הָתַש ְךּורָּ

 םעֶד טקנע- ְךֶעֶג םאוָו תירקס רבו

 : דָנְגּב
 התא | 8
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 ,םָמָע רָּבִדְל ךשרק םע לע ,ּדָרובְּכ ןנָעַּב ָתיִלְגִנ הֶּתִא

 םֶהיֵלֲע ָתיִלְגַנְו ,ךלוק םּתְעַמְשָה םִיַמָּׁשַה ןמ
 תוירבו ,ךיֶנָּפַמ לֶח ֹולְּכ םֶלֹועָה לָּכ םג :רהט יִלַפְרַעְּב
 יניס רה לַע ּונָכְלִמ ְךְֹולָנִהְּב ,ָּךֶמִמ ּודְרָה תיִׁשאֵרְּ
 .ףלוק דוה תֶא םָעיִמְׁשִּתַו ,תֹוָצִמּו הָרֹּת ְּךֶמַעָל דַמַלְל
 םֶהיֵלֲע םיקרבו תולוקב ,שא תובהלמ ּךשְדק תֹורְּבַדְ
 ְךֵתְרֹותַּב בּותָּכַּכ : תעפוה םֶהיֵלֲע רפוש לוקבו | ָתיִלְגִנ
 םיקרבו תֹולֹוק יהיו ,רקובה תֹויִהַּב יִׁשילְׁשִ םֹויַב יהיו
 ןנֶעְו
 ;הָנֲחַמַּב רֶׁשֲא םִעָה

 לָּכ רֵרָחַיַו .דאמ קָּזַח רֶפוש לֹוקְו ,רֶהָה לַע דב
 ףלוה רפושה לוק יִהְיַו ,רַמָאְגו

 .רַמָאְנְו :לֹוקְב ונע םיִהֹלֲאָהְו רַּבַדְי שמ .דאָמ קֶזָחְו
 לוק תַאְו םיריפלה תֶאְו תולוקה תֶא םיִאֹור םֶעָה לכ

7/7 

 ט"ע שוריפ
 ןייד טְקעֶלְּפְטְנַא טְסאָה ּוד מ הָּתַא

 ּוד זַא ןעֶקְלאוָו יט רובָּב
 ןייד טיִמ ןעֶדייֵר טְלאוָועֶג טְסאָה
 ּומְסאָה לעֶמיִה םעֶד ןּופ ן קְלאַפ גיִלייֵה
 תיל לוק ןייד ןעֶרעֶה טְכאַמעֶג ייֵז
 ןעֶקְלאוָו ןעֶראָלְ ןייא טיִמ גוא סי
 ףיוא ,ייֵז וצ טְקעֶלְּפְטְנַא ְךיִז ּוטְסאָה
 טְרעֶטיִצעֶג טאָה טְלעוֶו עֶצְנאַג יד
 ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עלא גוא ,ריִד ראַּפ
 ְךיִז ןעֶּבאָה תיִׁשאֵרְּב יִמָי תֶׁשֵׁש ןּופ

 רעֶזְנּוא ּוד זַא ריִד ראפ ןעֶקאָרְׁשְרעֶד |
 ףיוא טְקעֶלְּפְטְנַא יז ּוטְסאָה גינעק
 יי ןצ ןעֶנְרעֶל וצ יִנִס גְראַּב םעֶד
 נּוא פעימשפ ,תֹוָצִמ נוא הָרֹוּה קְלאַּפ
 ןייד ןעֶרעֶה טְזאָלעֶג ייֵז טְמאָה ּוד
 דייֵר עֶניִלייֵה עֶנייַד נוא לוק םעֶנייֵׁש
 נּוא םיִמְׁש טיִמ ,רֶעייַפ םאֵּלִפ ןופ
 .ְמָנַא ייֵז ּוצ ְךיִז ּוטְסאָה ץיִלְּב טיִמ
 ןייא ןופ לוק ןייֵא טיִמ נוא טְקעֶלְּפ

 56| 4 א (ט"ע רוזחמ) |

 ,טְנייֵׁשְרֶע ייֵז ףיוא ּוטְסאָה רֶפוש
 טייטש הָרֹוּת ןייד ןיִא יו .יוזא
 סֶע יזינ ,הָרֹוּת .ןֵּתִמ ייַּב ןעֶּביִרְׁשעֶג
 ץנאנ גאָּפ ןעֶמיִרְד םעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 ןעֶציִלְּב וא תולוק ןעֶזעוֶועֶג זיִא היִרָפ
 םעֶד ףיוא ןעֶקלאוָו רעֶרְהעֶווְׁשַא נּוא
 ןופ לוק רעקראטש ןייא ףיוא ,גְראַּב
 ְרעֶמיִצעֶג טאָה םֶע נּוא ,רָפֹוש ןייֵא
 ,הָנְחַמ רעד | יִא סאו קְלאַפ סאָד ראָנ

=: 

 לוק םאָד ,טייֵמְׁש רעֶדיוִו נא רו
 עֶלַא ןעוֶועֶג זיִא רפוש םעֶד ןופ
 ןעֶרייֵר טּוהְט השמ רעֶקְראַטְׁש לְהאָמ
 ןעֶרעֶּפְטְנֶע םֶהיֵא טּוהְמ טאָג .גּוא
 טייֵטְׁש רעֶריוִו נא רט .עֶמיִמְׁש טיִמ
 ןְהעֶזעֶג סֶע ןעֶּבאָה קְלאָפ סאָד ראַג
 נּוא רֶעייַפ דְנאַרְּב : נוא תולוק יד
 גְראַּב םעֶד נּוא רפוש ןּופ לוק סאָד
 ןעֶּבאָה קְלאַפ סאָד טְרעֶכייֵר רֶע יו
 ְךעֶגיֹוצעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה נּוא ןְהעֶזעֶג סָע

 קי רּוצ
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 ,ןֵׁשֶע רַחה תֶאְו רָפושה

 209 ומק

 ודמעיו ּועְנִַו םֶעָה אריו
 םיַהלֲא הֶלַע ,רמאל בּותַּכ ְךְׁשְדַק "ירבדבו :קוחרמ

 לֹוקָו תֹורְצצֲחַּב ,רַמֲאָנו :רפוש לוק יי ,הַעּורתְּב
 שרחב ועקת ,רמָאָנְו וו ףלמה ונפל ועיִרַה "רפוש
 םפשמ אוה לֵאְרְׂשִיִל קוח יכ ;ּונָנַח םויל הָסָּכַּב רפוש

 :בסעו יֵהֹלאֵל
 .ויָתֹורּובְנִּב תּל וזִע לשל ּוהּולְלַה , ושְרַקְּב לא ללה הָיּולְכַה , רַמֲאָנְו

 09 58 8 ס  ס

 לֵבֵת יֵבְׁשֹוי לָּכ רמאל בּותַּכ םיִאיִבְנַה .ףירבע ידי לַעְו
 רפוש עוקתַכְו ואְרִּת םיִרָה סֵנ אֹוׂשְנַּכ ץֶרֶא ינכשו

 לדג רָפֹוׁשְּב עקִּתִי אּוהַה םֹויַּב הָיְהְו רַמֲאַנְו :ּועְמְׁשִּת
 םיִרְצִמ ץֶרֲאַּב םיחדנהו רושא ץֶרָאְּב םיִדְבֹאָה ּואָבּ

 וה ו "הר"ר ויו 7 א א." א, אא

 ט"ע שוריפ

 ןופ טְלעֶטְׁשעֶג ףיז ןעֶּבאָה גּוא קיִרּוצ
 עֶניִלייֵה ענייד ןיִא גוא יִרבְדְבּו .ןעֶטייוַו

 זיִא טאָג ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םיִבּותְּכ
 טיִמ גנולאַש טיִמ ןעֶגְנאַגעֶג ףיוא
 זיִא רעֶדיִו נּוא ,רָפֹוש לוק ןייֵא
 ןעֶטייֵמאַרְמ טיִמ ,ןעֶראוָועֶג טנג
 טְלאָז רפוש ןופ לוק ןייֵא טיִמ נוא
 .גינעק םעֶד טאָנ ראפ ןעֶלאַׁש רֶהיֵא
 =אוועֶג טְגאָזעֶג זיִא רעֶדִיוִו וא רסאגו
 הָנַשַה שאר םּוא רפוש טְזאָלְּב ,ןעֶר
 םעֶד ןיִא ׁשֶדֹוח שאר טְלאַפעֶג סאוָו
 טְצעֶזעֶג טְסעֶפ זְנּוא זיא סאוָו גאט
 זיא םָע ןעֶד קיח יִּכ ,בומ:םוי ןייֵא ראַפ
 :עֶנָא זיִא רֶע לייונ לֵאָרְׂשִי ייַּבץעֶזעֶגַא
 ;בֹקַעַי ןּופ טאָג םעֶד יב גאט סעֶטְכיִד

 15 % א (ט"ע רוזחמ) |

 טכענק עֶנייֵד ךְךּוד נּוא ויד ינו לַעְ
 ,ןעָּביִרְׁשעֶג יֹוזַא טייֵמְׁש םיִאיִבְנ יֵד

 טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןעֶציִז סאוָו עֶלַא
 דֶרֶע רעֶד ףיוא ןַעּור סאוָו יִד נּוא
 הי טעוֶו םִע תַעָשְּב ןְהעֶז ןעֶלעוֶו
 גְרעֶּב יִד ? ףיוא ןָהאַפ ןייִא ןעֶּבייֵה ףיוא
 רֶהיִא נוא ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ תַעַׁשַּב
 ןעֶזאָלְּב טעוֶו ןעֶמ יו ןעֶרעֶה מו
 זיא רעֶדיוִו יאט .ַחיִשָמ לש רפוש
 - ןייַז טעוֶו םִע נּוא ,ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג
 ןעֶמּוק טעו ַחיִׁשָמ זַא גאָמ םעֶד ןיִא
 ןעֶסיֹורְג ַא טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶזאָלְּבעֶג טעוֶו
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יד ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו רפוש
 רּושַא דָנאל ןיִא ןעֶראַלְרעֶפ ןעֶנעֶז
 ןיִא ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו יִד גּוא

 דנַאל
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 םֶהיֵלֲע ַײו רַמֲאַנְו :םִיָלָׁשּוריִּבׁשֶדוקַה רַהְּב ייל ּווֲחַּתְׁשִהְו
 ְךלָהְו עקתי רפושּב הָוהְי ינדאו ֹוצֲח קֶרְּבַּכ אֵצָיְו הָאְרִי
 מע לע ןגת ןֵּכ םֶהיֵלֲע ןֵגָי תֹואָבְצ יי ;ְמיֵּת תֹורָעַסְּב

 ;ךָמֹולְׁשִּב לֵאָרְׂשִי
 ,ּונָתּורֲחֶל לֹודָנ רֶפֹוׁשְּב עקת ,ּוניֵתֹובֲא יָהְלאָו ּוניֵהֹלֲא

 ןיֵּבִמ ּוניֵרּוזִּפ בֵרקְו ֹונְתֹויְלְנ ץבסל םַג אָׂשְו
 ןויִצְל ּונֲֵאיִבַהַו .ץֶרֶא יֵתָּכְרִיִמ סנּכ ּוניֵתֹוצּופְנּו םִיֹוגַה
 .םֶלוע תַחְמְשְּב ךשדקמ תיֵּב םִיַלָשּוריִלְו ,הָנְרְּב ךֶריִע
 וניִלָע הָוְצְמִּכ ,ּוניֵֹובֹוח תֹונָּבְרַק תֶא ְךיֶנְפְל הֶׂשֲעַנ םשו
 :רּומָאָּכ ךֶדֹובְכ יִּפִמ ְךֶדֶבֵע הָׂשֹמ יִדָי לַע ,ְּךֶתֶרֹותְּב

 ,םֵכָׁשְרַה יִׁשאֵרְבּו םָכיֵדֲעֹומְבּוםֶכְתַחְמִׁש םויבּו

*+ 

 יֵחְבִ לע םֶכיֵתֹלֹע לַע תֹרָצצֲחַּב םָּתְעַקְתּו

 ט"ע שוריפ

 ְךיִז ןעֶלעוֶו ייֵּז וא םִיַרְצִמ דְנאַל
 ןעֶגיִלייֵה םעֶד ףיוא טאָנ וצ ןעֶקּוּב

 ,טייטְׁש ךיוא רג ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא גְראַּב

 ,ןעֶזייוַועֶּב ייֵז ףיֹוא ְךיִז טעוֶו טאָנ

 יו ןיינםיוא ןעֶלעוֶו ןעֶלייַפ עֶנייַז וא

 ןעֶזאַלְּב טעוו טאָנ נוא ,ץיִלְּב ןייא

 טיִמ ןייֵג םעוָו נא ,רָפֹוׁש א םימ

 רעֶד טאָנ תֹואְבָצ וו .ןמיּת ןיי ק םֶרּוטִש

 יוזא ,ייֵז ףיוא ןעֶציִׁשעֶּב טּוהמ רעה

 קְלאַפ ןייב ףיוא ןעֶציִׁשעֶּב ּוטֵסְלאז

 :דיִרָּפ ןייב טיִמ לֵאָרְׂשִי

 טאָנ נוא טאָנ רעֶזְנּוא יַלאנ ּוניֵהֹלֶא |

 . ןעֶרעֶמְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 רָפֹוש ןעֶסיֹורְג ןייֵא טימ ןאָלְּב עַמְּת

 ףיוא בייה נוא ,ןעֶכאַמ וצ ייֵרָפ זָנּוא

 עֶרעֶזְנּוא ןעֶלְמאַז ּוצ ןייֵא ןְהאָפ ןייא

 ןעֶמאַז ּוצ םעֶנ נוא עֶנעֶּגיִרְטְרעֶפ
 15 א (מ"ע רוזחמ)

 ְןעֶשיוִוְצ ןופ עֶטייִרַּפְׁשְרעֶפ עֶרעֶזְנּוא
 -ְךעֶּת עֶרעֶזְנּוא נּוא ,רעֶקְלעפ יד
 ןופ ןעֶלְמאַז ןייֵא ּוטְסְלאָז עֶטייֵרְּפְׁש
 גְנעֶרְּב נוא וצי , טְלעוֶו ןעקע יד

 ןויצ טאָטש ןייד ןיִא גְנאַזעֶג טיִמ זְנּוא
 ׁשֶדְקְמַה תיֵּב ןייַד ןיִא םִיַלָׁשּורְי ןייק גּוא
 ןעֶמְראַד גּוא לו ,ךייִרַפ עֶגיִּבייֵא טיִמ
 יִד ריִד ראַפ ןעֶכאַט ריִמ ןעֶלעוֶו

 יונ ױזַא ,רֶלּוׁש רעֶזְנּוא ןּופ תֹונַּבְרַה
 ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶמאָּבעֶג ןעֶנעֶז ריִמ
 .הָׂשֹמ טְכעֶנְק ןייב ףְרּוד הָרוּת ןייד
 ןעֶטְרִהֶעָג ןייַד ןּופ טְרעֶהְג טה רֶע םוָו
 :ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש םֶע יו ױזַא ,ליומ
 עֶרייֵרְפ רֶעייֵא ןיִא ּוא םֶנחְַמׂש םויְבּו

 -םיִמָי .עֶרֶעייֵא ןיִא וא גאָט
 רֶהיֵא טְלאָז םיִׁשָרֲח יִׁשאָר נּוא םיִבומ
 עֶרֶעייֵא ףיוא ןעֶמייֵמּורְמ םיָמ ןעֶזאָלְּב

 תֹולֹוע .6
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 ִנֲא ,םֶכיֵהלֲא יֵנְפִל ןֹורָּכזְל םֶכָל ּויְהִו ,םֶכיֵמְלַׁש
 ןיזאמּו רפוש לוק עַמֹוׁש הֶּתַא יִּכ :םֶכיֵהֹלֲא יי
 עמוש ,יי הָתַא ְךּורְּב .ְךֶל הָמֹוד ןיֵאְו הָעּורְּת

 ;םיִמַהַרְּב לֵאָרְׂשִי ומע תַעּורְּת לוק
 ת"רת ת"שת ת"רשת טְזאָלְּב ןעֶמ

 םִא ,םיִדָבֲעַּכ םִא םיִנָבְּכ םִא ,םיִמָלֹוע יִרּוצי לֵּכ , טָפְׁשִמַּב דיִמֲעַי םֹויַה ,םֶלוע תרה םֹויָה

 נֵנָהֶּתֶׁש דע " תויּולּת ָּךְל וניִניֵע םיִדָבֲעַּכ םִאְו ,םיִנְּב לע בָא םֶחַרְּכ ּונֵמֲחַר ,םיִנָבְּ

 - םֹויָא ,ּונֵמָּפְׁשִמ רואכ איִצֹותְו

 2 יִשָאְ ףֶתיֵּב |
 +: ףָמַע לֵאָרְׂשִי תדובע דיִמָּת

 ןוצרל יִהְתּ ןוצרב לבת .הָבֲהַאְּב םָתלְְתּו

 הָּתַא ךּורָּב :םיִמָחְרְּב ןויִצל ּךֶבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניִזֲחֶתַ
 :ןויצל ותניכש ריִזֲחַמַה יי

 דו םֶכֹועְל וניֵתֹובֲא יָהֹלאָו וניקלא יי אוה הָּתַאָׁש ל ונח םידומ

 רֵּפַסְנּו "ל הֶדּונ רודו רֹודָל אוה הָּתַא נעְׁשִי ןֵגָמ ּוניַח רּוצ

 ךיֶסנ לעו ְךָל תֹודּוקְּפַה וניָתומָשְנ לַעְו ךֶדָיְּב םירוסמה ּונֵיַח לע ףֶתֶּלִהְּת
 א

 ט"ע שוריפ
 גְנּומְכעֶׁש עֶרֶעייֵא ףיוא נּוא תולוע
 וצ ןייַז ךייַא ייֵז ןעֶלעוֶו םיִמָלְׁש ןּופ
 ךיִא ,טאָנ רֶעייֵא ראפ ׁשעֶנעֶכעֶדעֶגַא
 גד ןעֶד הא 9 ,טאָנ רֶעייַא ןיֵּב
 וא רָפוׁש ןופ לוק םאָד טְסְרעֶה
 זיִא רעֶנייֵק גוא ,גְנולאש טְסְמעֶנְרעֶפ
 טְּביֹולעֶג פא דוג ,ריִד ּוצ ְךייֵלְנ םיִנ
 טְרעָה אָד רעֶד ,םאָנ וד טְסיִּב
 ןופ גְנּולאַש ןופ עֶמיִמְׁש יד
 -אַּבְרעֶד םיִמ קְלאַפ ןייז לֵאָרְׂשִי

 ;טייֵקְמעֶר

 טְסעוֶו וד זַא ןע ָהעָז ןעֶלאָז |

 .ְרעֶד טיִמ ןויצ ןייק ןעֶרעֶקְמּוא ךיז
 ּוטְסיִב טְּביֹולעֶג ּוייּב ,טייֵקְמעֶראַּב
 הָניִכְׁש ןייַז םּוא טְרעק אָד רעֶד טאָג

 = :ןֹויִצ ןייֵק
 םאָד ריד ןעקנאד ריִמ ּייִחנא םיָדֹומ

 טאָג רעֶזְנּוא טאָנ טְסיִּב ּוד
 ןעֶרעֶטְלַע עֶרעֶזְנּוא ןופ טאָג רעֶד נּוא
 רעֶקְראַטְׁש רעֶד טְסיִּב גד ,געֶּבייֵא ןצ
 רעֶציִשעֶּב רַעְר ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןּופ
 ריד ןעֶלעוֶו ריִמ ,ףֶליֵה רעֶזְנּוא ןּופ
 יְרעֶד ביול ןייצ ןעֶלעוֶו נּוא נא

 ןַעלַײצ
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 רקובו ברע .תֶע לָבְּבָש ףיתובוטו ךיֶתֹואָלְפַנ לַעְו

 םֶלועָמ ףירסח ומת אל יִּכ םֶחֵרְמַהְו ףימחב ּולָכ אל יִּב "בוטה .םִיָרֲהַצְ
 ;ךֶל וניוק

 :רֶעָו םָלֹועְל דיִמָּת ּונַּכְלַמ ְךְמֵׁש םמורתיו ךֵרָּבְתִי םֶלְּכ לַע
 : ףתירב יִנָּב לָּכ םיבוט םִייַתְל בותְכו

 ונְתָעּושי לֵאָה ,תָמָאְּב ךמש תֶא ּולְלַהיִו הָלָס ףודוי םיָיַחַה לֹכָו
 ; הֶלְס ּונֵתָרְזֲע ו

 : ; תודוהל

 הֶאָנ ףלּו ףמש בוטה ,יי הָּתַא ְךורָּב

 לַעְו ּוניִלָע םיִמְחרְו רֵסָחו | ןֵח הָכָרְבּו הָבֹוט םולש םיש
 רֹואְּב דָחֶאְּכ ונְלֵּכ וניִבֲא ונֵכְרַּב .ְךֵמַע לֵאָרְׂשִי לכ

 םייח תרות וניִהְלֶא 5 'ונל ָּתִתָנ ְךיֶנֵּפ רואב יִּכ ,ָךיֶנָּפ
 ,םֹולָׁשְו םיִיחְו םיִמָחרְ הָכָרְבּו הָקָדְּצּו רסח תַבֲהַאְו
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 מ"ע שוריפ
 ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רוד ןייֵא ןופ ןעֶלייֵצ
 זיִא םאוָו ןעֶּבעֶל רעֶזְנּוא ןעֶנעוֶו ןּופ
 דְנאַה ןייד ןיִא טְרעֶפְטְנֶעעֶג רעֶּביִא
 סאוָו תֹומָׂשְנ עֶרעֶזְנּוא ןעֶגעוֶו ןופ ּוא
 דָנאַה ןייד ןיִא טְכאַנ עֶלַא ןעֶרעוֶו ייֵז
 עֶנייד ןעֶגעוֶו ןופ נּוא ןעֶטְלאַהעֶּב
 טיִמ גאַמ עֶלַא טְסּוט ּוד סאוָו םיִסָנ

 נוא רעֶדְנּואו עֶנייֵד ףיוא גּוא זָנּוא
 עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו טייקמּוג עֶנייד

 ןעֶטיִמ נוא ןעֶגְראָמ וא טְניִבָא םייצ

 .ְךעֶד עֶנייַד סאָד טאָנ רעֶמּוג ּוד ,גאַמ

 גּוא טיִנ דֶנָ ןייק ןעֶבאָה טייֵקְמעֶראַּב
 עֶנייֵר םאָד טאָנ רעֶניִמְראַּבְרעֶד וד |

 סיֹוא טיִנ לֶהאָמ ןייק יז ןעֶזאָל םיִדָמָח
 ; ריִד ּוצ ריִמ ןעֶפאָה גיִּבייֵא ןּופ

 לאָז ןעֶבאַז עֶלַא ףיוא נּוא טל לֵעְו

 ןֶרעוֶו טְּבייֵהְרעֶד וא טְּביולעֶג
 וצ דיִמָּת גיִניֵק רעֶדְנּוא ,ןעֶמאָנ ןייב

 : גיִּבייֵא
 ןעֶטּונ ןייֵא ןֶּא ּבייֵרְׁש נא פימ? בֹותְכו

 יר ןּופ רעֶרְניִק עַל ןעֶּבעֶל
 תֶרֹוּכ ייֵז טיִמ טְסאָה ּוד סאוָו תובָא

 : ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב
 ןֶעּומ ןעֶּבעֶל אָר יִד נּוא טסט לכו

 ןעֶּביֹול נוא ביל גיִּבייֵא יד

 .ניּבייֵא םֶליֵה רעֶזנּוא ןופ "אנ
 ןייד סאָד ,טאָנ ּוטְסיִּב טְּביֹולעֶג רב
 ןייש זיִא ריד וצ נוא ,םּוג זיִא ןעֶמאָנ

 :ןעֶּביֹול ּוצ

 :בירעמ ייב ךיג טְניִפעֶג , יֹהְרָׂשֶע הָנֹומְׁשג יִדְנַע ויִּב "םולש םיִׂש , ןּופ ׁשְטייֵט יד

 82 15 א (ט"ע רווחמ)
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 .לָכְבּו תַע לֶכְּב לֵאְרְׂשִי ךֶמַע תֶא ּךִרֶבְל ְּךיָניֵעְּב בוטו

 ;ךֶמֹולְׁשִּב הֶעָׁש
 ּונְחַנֲא ,יֶגָפְל בֵתַּכִנְו רכז ,הָבֹומ הָסָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו הָכָרְּב ,םייח רָּפַמְּב

 ;םֹולָׁשְלּ םיבוט םיִיַחְל ,לֵאָרְׂשִ תיֵּב ףֶמַע לֵכָו

 :םולשה הָׂשֹוע .ָיָי הָּתַא ְךּורָּב

 ֵשְפַנְו םודָת יִשְפַנ יֵלְלִקְמִלְו הָמְרִמ רֵּבַדִמ יֵתָפְׂשּו ערמ יִנוש? רוצנ . יַהֹלֶא
 ףודְרּפ ףיֶתֹוְצִמָבּ ֶהָדּתְּב יִּבִל חַתֶּפ הָיְהִּת לֹּכִל רָפָעָּב = =
 .םתבשחמ לֶקָל קו םָתָצֲע רָפָה הָרֵהְמ הָעָר יִלַע םיִבְׂשֹוחֲה : } יג

 מא ומ לארשי לכ לת
 ּונקַלֶח ןֵתָו ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב טֶרְקִמַה תיֵּב הָנְּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יַהֹלאֵו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יה

 תַחְנִמ ול הֶבְרֶעְו : תוינומדק םיִנָשְבּ םלוע יֵמיִּב הָארָיְּב ףֶרְבִענ םשו :ְףֶתָרֹותְּכ
 : תֹויָנֹומְרַק םיִנָׁשְכּו םֶלֹוע יָמיִּכ ִיַלָשּוריִו הָדּוהְי

 7 10 3 1 טל

 ,לוקב רובצ חילשל הלפת
 : ףֶתֶלהְּת ריִגָי יִפּו חָּתְפִּת יֵתָפֶׂש יָנֹדֲא

 .םהרבא יִהֹלֶא ּוניִתֹובֲא יהלאַו ּוניֵהֹלֲא יי הֶּתַא ְךּורְּב
 ובה לֹודְנַה לָאָה .בקעי יַהֹלאַו ,קֶחֶצִי יָה

 רֵכֹוזְו לֹּכַה הָנֹוקְו םיִבֹוט םיִדָסֲח למוג ןֹויִלָע לֵא אָרֹונַהְו
 ,ֹומָׁש ןעמְל ,םֶהיֵנְב יֵנְבָל ,לֵאֹוג איִבָמּו תֹובָא יִדְמַח

 ;הָבֲהַאּב

 ןוראה ןיחתוּכ

 | הּלָפְתַּב יפ הָחתַפא םיניבמ תַעַד דָמָלִמּו םיִנֹובְנּו םיִמָכִח דֹוסִמ
 םיִכָלְמַה יֵכְלַמ .ךֶלָמ יֵנְּפ ןֵנִהְלּו תֹולֲחָל . םיִנּונֲחַתְבּו
 | , : םינו ןדֵאָה יֵנֹודֲאַו

 ךפא 0 15 א (ט"ע .רוזחמ)
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 תשיג .םוי לָּכ הֵׂשֲעַמ ןֹוחְּב .םויה טָפָשְל זאמ דפא
% 

 ;םֹויְדִפְל סלפל וב םֶניִד .םֹויִא יִנֵּפ םיִמּוקִי

 ץיִלֵמ הֶז .רֶצָנ אלו קוח הָוְצְו .רצונ וב םָדָא ןושאר ה
 תעיט :רצנומ תורודלו טָּפְׁשִמַל וקח .רצּב ביִחְרָהָנ
 ,םיִרּוצְו תֹועְבִג בָצֹוה
 ,םיִרְצֹויַה הָמֵה םיִעָטְנ

 = רחבנ ףסכ
 ןעֶלעוֶו טיִיַּפ םעֶד ,יונ םֹויַה טֶּפָׁשִל וָאמ דָפָא

 סֶע 5שמ א טיִמ ןייֵטְׁשְרעֶּפ ּוצ ןעֶּבעֶג ריִמ

 נצ רע טְגעֶלְּפ רַחֹוס רעֶמיֹורְג א ןעֶועוֶועֶג זיא

 ְךעֶלְטעֶטְׁש עֶלַא ןיִא גְראָּב ףיֹוא הָרֹיחְמ  ןעֶּבעַג

 א ןֶפֹואְּב ראָנ ,ְךעֶל'ְמיִרְחֹוס עֶגיילק יד , םגרא

 םֶהיֵא  ייֵז ןעֶכאָז דּורָי רעֶגיִצְפייֵל םעֶד ראַּפ

 ייֵז טעוֶו רֶע דְנּוא , בֹוח ןעֶטְלִא םעֶד ןעֶלְהאָצעֶּג

 ְךיִז טאָה יוזא ,הָרֹוחְמ עָשיִרָפ ןעֶגְראָּב .רעָטויונ

 רעֶגיִצְּפייַל םעֶד ראפ ,םויצ עֶגְנאַל ַא טְרֶהיִפעָג

 עֶטעֶראָקַא טיט ןעֶרְהאָּפ םּורַא רֶע טְגעֶלְפ דּורָי

 רעֶד רעֶטְנּוא ,ְךעֶלְטעֶּטְׁש עֶגייֵלה עֶלַא יד ןיִא

 ןעֶגְנעֶה ןָא תַרָׂשִמ ןייז ןעֶסייֵה רֶע טְגעֶלְּפ טאָטְׁש

 ןעֶרעֶה לאָז ןעֶמ םאָד ,ךעֶלְקעֶלְג דְרעַּפ יִד ףיוא

 יד ןיִא ןעֶמּוקעֶג ןייַרַא ויִא רֶע , ןעֶמּוק ןָא ןייג

 ְךעֶלְקעֶלג יד טְרעֶהְרעֶד טאָה ןעֶמ ,ְךעֶלְטעֶטְׁש

 םאָד טְסּואוועֶג ןיוש םיִרֲחֹוס יד ןעֶּבאָה ,ןעֶגְניִלְק

 םעֶד טְצעֶזעֶג רֶע טאָה |

 יֵבְׁשֹויְּכ .םירוצ שארמ וב ּודָלְי
 ;םיִרּוצֲעַל קֶדָצ וב דַמַלְל

 יש אא," אאא עא

 ט"ע שוריפ
 זיִא הָנָׁשַה שאר גאָט רעֶד יצמ דָּפִא
 ן'ט ָפְׁשִמ ּוצ ןעֶראוָועֶג טייֵר ְּבעֶגְנָא = |
 טאָה םאָנ יו ןא לאַמְטְסְנעֶד ןּופ
 רֶע .תַעַׁשְּ ןוׁשאֵרָה םֶדָא טָּפְׁשִמ'עֶג
 ןָא לְהאָמ םעֶד ןּופ טְגידְניִזעֶג טאָה

 ּףִצ גאָט

 ְּבִצ ןֹוחְּב .ׁשעֶנעֶּפעֶׁשעֶּב עֶלַא ימָפְׁשִמ

 .גאָט ןעֶרעֶי ןּופ םיִׂשֲעַמ יִר ןעֶבּורְפ
 -עָב ןעֶוּוט ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא זשינ
 .םאָנ ןעֶגיִטְכְראַּפ םעֶד ראַפ ןעֶנְהעֶנ
 ןגפ גאו יד ףיד ריִמ ןעֶטעֶּב סוד
 רצ ןעֶגעוֶוְרעֶּביִא לאָז טָּפַׁשִמ רֶעייֵז

 שאר ןיִא ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּג זיִא סאוָו ןוׁשאִרָה םֶרָא ושאול .גְנּוזייֵלְרעֶד

 ץע ןּופ ןעֶסְצ טיִנ לאָז רֶע ןעֶראוַועֶג ןעֶטאַּבעֶנ זיִא 'רֶע נוא האו .הָנָשַה

 נּוא הֵדָּצ תג ,ןעוֶועֶג ץיִלַמ יי םאָנ זיִא טיִהעַג טינ הָוְצִמ יִד רֶע טאָה תַעַרֲה

 ןעוֶועֶג גֵרְטַקְמ ןעֶּבאָה םיִכָאְלַמ יד ןעֶד טייצ יִד טְרעֶגְנעֶלְרעֶר םֶהיֵא טאָה

 זַא םֶהיֵא ּוצ טְנאָזעֶג ְךאָד טְסאָה ּוד םלוע לֵׁש ונובר ,טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה נּוא

 . ןעֶּבְראַמְׂש גאמ םער ןיִא ּוטְסעוֶו תַעְרַה ץַע םעֶד ןּופ ןַעָסָע טְסעוֶו ּוד

 סאָד געֶט עֶנייַמ ןּופ גאָט ןייא טְנייֵמעֶג ּבאָה ְךיִא טְרעֶפְטְנֶעעֶג טאָנ טאָה

 ּוצ טְרְהאוַועֶּב נוא טְצעֶזעֶג גאַט םעֶד טאָה טאָג לח ,רֶהאְי טְנעֶזיומ זיִא

 ןוׁשאִרָה םָדָא טַּפְׁשִמ'עֶג טאָה רֶע יונ ױזַא תֹונָמֲחַר טיִמ תורוד עֶלַא ן'ַָפְׁשִמ

 ןעֶזְלעֶפ יִד וא גְרעֶּב עֶכיֹוה יִד נּוא ןעֶטְסעפ- -דָנּורְג יִד ףעיט ,םיִמֲחַר טיִמ

 ױזַא ינְשיִּכ ,ןעֶראוָועֶג ןעֶראַּבעֶג גאָמ םעֶר ןיִא ןעֶנעֶז ,תובָא יִד ןעֶנעֶז סאָד

 ןעֶנעֶז ןֶרֵע ןג ןעֶטְצְנאַלְפעֶג ןיִא ןעֶמעֶועֶג ןעֶנעו סאוָו הָוח גּוא םָדָא וו

 ןעֶפאַׁשעֶּב םיִקיִרַצ עֶלַא יִד ןעֶנעֶז יוזא ,הָנָּׁשַה שאר ןעֶראַועֶג ןעֶפאַׁשעַּב

 ףיוא ןייַז תגבְו רַמָלְמ גאָט םעֶד ןעֶלאָז 2 יֵדְּכ הָנָׁשַה שאר ןעֶראוָועֶג

 לארשי 10 18 א יווחמ)
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 םיִנֹויְלֲע ססונתהל סנ ,םיִנְתיֵא םֵׁשְּב ומש םֶחּויְמ
 םיִרָבּוע .םיִנֵתָמ םיִׂשֲעַמּו םיִחְּתְפִנ םיִרְפְס .םיִנֹּתְחַתְו
 ןאצ .ּךיֶדֲעֹומ ןוקתל ןֵבּוה דיקפ :םיִנְתֹו ֹוּבְׁשֶחְו ְךינָפְל
 ג = םֶכָׁשָמִּב ןרס ןח :ְךיֶרָש טֶבֵׁשְּב ריִבֲעַהְל

 ;ְךיָדְבִע תַעּובְׁש רֹוכְז .םוחר .ְּךיִדֵע םֹויַה

 ףתותפל ירש ,ןּונֲחַּתִמ םִע רָפֹוׁש (ןורכִז תש הלב
 .ןּונשה קַרְּב ל בישת ןוח ,ןּונוִרְּב םֶב

 ,ןּוגָנְּב ינְנונְל ןכֶמ קזחת

 ג םיִיַח םיִחלֶא ףְנעַמְל ,םייחה רָפְסְּב ּונָבְתַכְו ,םיִיַחַּב ץֵפָח ְךֶלֶמ םיִיַחְל ּונֵרְבְו

 :םֶהָרְבַא ןֵגֶמ יָי הָּתִא ורב :ןֵֶמּו עיִׁשֹומּו רוע ךֶלֶמ
7% 

 ט"ע שוריפ

 יִרְׁשִּת שְדוח םעֶד לפטופ ,לֵאְרְׂשִי

 םָד ,יםיִנָתיִאָה חַרְייןעֶפּורעֶגְנָא טְרעוֶו
 םהיא ןיִא לייונ ,קָראַמְׁש ,ׁשְטייֵט זיִא

 עֶקְראַטְׁש יִד ןעֶראוָועֶג ןעֶראַָּבעֶג ןעֶנעֶו

 :ןצְסיֹוא בּורּפַא זיא רֶע ₪ ,תובָא

 עֶטְׁשְרעֶּביוא יד ןּופ םישעמ יד עֶּבּורְּ

 םיִרָּפְס ייֵד םיִרָפְמ .עָטְׁשְרעֶטְנּוא יד גוא

 עֶלַא ןעֶלייֵצְרעֶד יז טְנעֶפֶעעֶג ןעֶרעוֶו

 רחבנ ףסכ
 ןעֶּבאָה גּוא ,ןעֶמּוקעֶג ןיִא רַחֹוס רעֶמיֹורְג רעֶד

 עטלא יך ראפ דְלעֶג טְגנעֶרְּבעֶג רְלאַּב םהיא

 ּמְגעֶראָּגעֶג רעֶטייוֵו ייִנ טאָה רֶע גוא , תוביח
 ומכאמעָג ְךיִז טאָה לְהאָמ א , תֹורֹוהְס עֶׁשיִרְּפ יִד

 ןעֶׁשְטְנעֶמ יד לייוַנעֶּב , ליִמעֶטְׁש םעֶד ןיִא הָּפְרָׂש א

 ,רֶעייַפ ןּופ ןעֶטיִהעֶג ּפָא ןעֶועוֶועֶג טיג ןעֶגעֶו
 טְגעֶרְכעֶגְָּא ןעֶגעֶנ עֶליִמיִרְחֹס עֶלַא יד גּוא
 "יג ,ןעֶמאָרְק יד שימ רעָעיִה יד ,ןעֶראָטעֶג
 ,רֶלעֶג ןֶהָא ,םיִוְראְּב ןיִא טיקאנ ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶגעֶו
 ּרעֶר , טְקּנרעֶג ןָא טאָה ןיִמְרעֶט רעֶד ,הָרֹוחְס ןָא

 .ןֹוּבְׁשֶח ּפָא ריד ןעֶּביִג גּוא רעֶּביא ריִד ראפ ןעֶרְהאָפ ייֵז םיִרְבֹוע ,םיִׂשֲעַמ
 ןעֶרעוֶו םֶהיִא ןופ סאוָו שְוח רעֶטְצְלֶע רעֶד זיִא יִרְׁשִּת ׁשֶרֹוח רעֶד דיִקָפ
 יעָנ ךֶרּוד ףאָׁש י 0 ןעֶרעוֶו ןעֶשְטְנעֶמ עֶלַא ןאצ ,טְלייֵצעֶג םיִבֹוט םיִמָי עֶלַא

 ףיוא תּודָע ןעֶנאָז םאוָו לֵאָרְׂשִי יִד ו . ריִד ראפ טּור ןעֶרעֶטְנּוא טֶרָהיֵּפ
 ּוצ טְסְלאָז רעֶגיִמְראַבְרעֶר וד יִרְּכ ,רפוש טְנייַה ןעֶזאָלְּב טייֵהְנייֵא רעֶנייֵד

 : תובָא יד טְכעֶנְק עֶנייֵר ּוצ ןעֶריֹואווְׁשעֶג טְסאָה ּוד סאו ןעֶנאַמְרעֶר ייֵז
 רעֶקְראַמְׁש טעֶּבעֶג טיִמ נגא רַפֹוש םעֶד טיִמ ףיד ןעָּביל ריִמ יִּפִׁש הָלֲעַנ

 סאד דְרעוֶוְׂש עֶטְפְראַׁשעֶג יד ,הָּלִפְּת טיִמ ןייז ּוצ םִָיַפְמ ףיד טאָג
 יעֶנְנָא טְסְלאָז גד ,ןיירא דייש ןיִא ןעֶרעֶקְמּוא טְסְלאָז יד תדמ רעד זיִא

 ;גנּוציִשעֶּב טיִמ ְךיִמ ןעֶציִׁשעֶּב ּוצ רעֶצְנאַּפַא ןעֶמ
 ןפת ּ 11 18 (ט"ע רוזחמ)
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 ;ַעיִשּוהְל בַר הָּתַא םיִתֵמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רווּבִג הָּתַא

 ָףֵמֹוס .םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתֵמ הָיַחְמ דָסֶחְּב םייח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלָפֹונ

 המוד יִמּו תֹורּובְג לַעַּב ְךֹוכְכ יִמ ,רָפֵע ינשיל ותנומא
 ;הָעּוׁשֹי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמָמ למ . ל

 . ק"רשת פ"ע

 . תַבָׁשֲחַמְּב ּולַעְּכ רֶסּומּ ןועש < תָבָש םֵכָל ןֹוכָמְּב ןָפֵּת
 :תָבָשונמ תֹועְׁש רָפֹוׁש לוק .תָבָׁשֹק ּךִנזא יִהְּת םֶר

 םלוע .ןודבאל םוקת אל םימעפ .ןודי אל רָמא תרצ
 ;ןודָא ףתמאבו ּדְרסַחְּב ְךֹומְס .ןודנ הָעְּבְרַאְב רֶׁשֲא
 .םימחלתמ ףגנ ןָבָא לומ .םיִמָחְלִנְו בֶרֶק םֹויְּב םיִדָעֹונ
 לָׁשִּב ריִמָהֶל ןיד אָסְּכ .םיִמֹורְמִמ הֵעְׁש םֶתָעּורְּת בּוּבִל
 וננוחי וב ויִאְלַט .טַּפְׁשִנ דֵקֲעְּב רֶׁשֲא דיִחָי :םיִמָחַר

 יע עי 5 5555

 ט'ע שוריפ | | רחבנ ףסכ
 ןעֶדְנעוֶו ךיד טְסעוֶו ּוד זַא ןיכסנ ןָפְנִה ה אנ ןעֶרְהאָפ ּוצ ןעֶמּוקעֶג וא רַחֹוס רעֶמיֹורְג
 .יָמיִרֲחֹוס עֶלַא יד ּךעֶגעֶג ףינ ןעֶּבאָה ,דְלעֶג ןייצ
 2 אֵמָּכ םעֶד ףיוא ןעֶצעֶז ּוצ יְרעֶּפ לַעָסיִּב עֶטְצעֶל םאָד ןעֶמּונעֶג ןעֶמאַוּוצ ְךעֶל
 ןירה תדמ גוא םיִמֲחַרָה תרמ נוא - ,ןעֶּביִלְּבעֶג ְךאָנ יי ןיִא סאוָו הָרֹוחְס עֶטְנעֶרְּב-

 .הָנָׁשֲחַמ ןייר ןיִא ןייֵנְפיוא ןעֶלעוֶו פיל טלר יז עול וא ןעֶמקעֶג ןענעֶג א
 יִד ,ןעֶטעֶּבעֶג םֶהיֵא גּוא , ןייוַועֶג סיֹורְג א טיִמי
 טאָג רעֶנעֶּבאָהְרֶע ףיד ריִמ ןעֶטעֶּב םָכ ןעֶטייֵצ עֶלַא יד ןעֶנעֶו ריִמ סאָד ְךאָד טְסייוני

 ןעֶמעֶגְרעֶפ םְלאַמעֶד לאָז רֶעיֹוא ןייד
 טְרעוֶו יז סאוָו טְלעוֶו "יד םָלֹוע .ןעֶזאָלְּב לֵאָרְׂשִי יִד םאוו רפוש לוק םעָד

 ,תורפ ףיוא תֹועּובָׁש ,הָאּובְּת ףיוא חַפָּפ , םֵּפְׁשִמ עֶנ רֶהאָי יא לְהאָמ רֶעיִפ

 רעֶסְנּוא רֶהיִא ּומְסְלאָז ,רעֶסאַו יי תֹוּכּוס לו עֶצְנאַנ יד הָנָשַה שאר

 טְגאָלְש ןעֶמ סאוָו ןייֵמְׁשַא 'צ יג זיא רֶע סאוָו עֶרָה רצ סער "ענעק

 םעֶד ןופ ןעֶלאַׁש םעֶר בכל ,הָמָחְלִמ ייֵז ןעֶטְלאַה םיִפ יִד םֶהיֵא ןָא ּפָא ְךיִז
 לּוטְׁש םעֶד ףיוא ןיִד ןּופ לֹומְׁש יד טייַּבְרעֶפ יג .לעָמיִה םעֶג ראפ רפוש

 ּוצ ןעֶראוועֶג טֵּפְׁשִמ'עֶג זיִא רֶע סאו קָחְצִי דיִחָי ןֶּב רעֶד יי .םיִמֲחַר .ןּופ
 ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי יד ךעֶלעֶמעֶל ע עֶנייַז ויָאְלְמ ,חַּבְזִמ םעֶר ףיוא ןעֶרְנּוּבעֶג ןייז

 ךרוד 19 19 א (מ'ע רווחמ)
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 הָׂשֲעַי אל רֹוכְז , טפשמה יהא ךֶל הלילַח .טָפָׁשִהְלִמ
 םֵּבַה לֵאַּכ ,לֵאָה ,תיִרְּב ּורְבֵע םֶרָאַּכ םָאְו ;טַּפְׁשִמ
 ןֹורְכזְּב הל ,תיִרְּבַה ירבד הלא ,תֹורָּבִד ןזח ; תיִרְּבַל

 ;תיִרְּב שולש

 ַעיִרְכַּתְקֶדצ תַעְרְכִהְּב .הָנָׁשַה ׁשארְּב ְךֶרֶקַבְּב םָלֹוע להק
 ,הָנּוחְׁש םִא המושנ הלּולט הָמּוסֲא ןח : הָנָׁש
 :הָנָׁש ִלְלַטְּב תֹויֲחַהְל םיִמּוטֲא

 ;םיִמֲחַרְּב םייַחְל ויָרּוצָי רֵכֹוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףומָכ יִמ
 ;םיִתָמַה הָיַחְמ ַי;הָתַא ָךּורָּב :םיִתָמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןמָאנו
 .ךונךקפ רַבַּב - תואפ .דוניוק ְךיֶמַּפְׁשִמ חרוא ףַא

 םָרֶמ הָעּורְת רפוש ,ךונמדק לומתֶאמ בֶבָל יִרָּב
 היי

- 

 רחבנ ףסכ ט"ע שוריפ
 ריִמ סאוָו טְצעֶי ראָנ ,טייַל עֶביִלְרֶע ןעֶועֶטעֶג ןעֶרעוֶו טְמעֶראַּבְרעֶד תּוכְז ןייז ךרּוד
 , הָפיֵרְׂש רעֶד רוד ןעֶראָוְועֶג ּךעֶלְקיִלְגְמּוא ןעֶגעֶג םימ ןעֶרעוֶו טָּפְשִמ'עֶג םיִנ ןעֶלאַז ייֵז

 עֶלעֶסיִּב סאָר בֹוח ןייד ראפ ּוצ זְנּוא ייַּב םעֶג
 .רעֶפ ןעֶצְנאַג ןיִא טיִנ ׁשְטאָח ויִא סאוָו ,הָרֹוחְמ נעֶטְכעֶרעֶג ןּופ טאָג ו הָליִלְח ,ןידה תַדָמ
 יד ןעֶגְראָּב רעֶטייוו ונוא טְסְלאָו גוא .טְגעֶרְּב .ןוהט םיִנ הָלֹי לֵח סע טְסְלאָז וד טייק

 טפושה, טְגאָזעֶג טאָה רֶע סאוָו םֶהְרְבִא ןופ תּובְז ער זנוא ןנאמְרער רֹוכְו
 ְרעֶד םאוָו הָחָכֹוּת רעֶד ןופ דייר יד תֹורְּבַד ."טַּפְׁשִמ ִמ הֶׂשֲעַי אל ץראה לַּכ
 תא תו לק יד 'ייז ןופ ּוטְסְלאָז "תיִרְּבַה יִרְבִד הלא ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵמְׁש ייּב
 תרופ ְלאָה גד סאוָו תיִרְּב םעֶד א ןעֶנאַמְרעֶד ְךיִז טְסעוֶו .ןד א .ןּוהמ

 : תובָא יירד יִד טיִמ ןעוֶועֶג
 יד ןעֶטְׁשְראַפ טְסעוֶו ּוד זַא םלוע לש ֹונוּבִר ךיד ןעֶטעֶּב ריִמ וג םָלֹש

 יד ןעֶגעוֶוְּפאָרַא ןעֶזאָל הָקָדְצ טיִמ ּוטְסְלאָז הָנָשַה שאר ןיִא טְלעוֶו
 תֹורָצֹוא עֶלּופ ןופ ראש ןייז לאָז םָע הממ .,רֶהאָי סאָד ןּופ טְכיוִועֶג
 ןייַג לאָז רֶהאָי סייֵה ַא ךייז טעו סע ביוא נוא ,יוט לְהיֵפ ןּופ הָאּובְּת
 ןופ יומ םעֶד 'מיִמ ןעֶבאַמ גיִרעֶּבעֶל ּומְסְלאָז םיִתָמ יֵר נא םיִמּומֲא .ןעֶגעֶר

 ; םיִתָמֲה תִיַחְּת
 זנוא טְסְפאָרְמְׁש נוא גָהְנִמ ןייד ְךאָנ זְנּוא טְסיִמָּפְׁשִמ וד עֶׁשְטאָח "י* ףא

 הנשה שאר בֶרֶע זיא סאָר ןָא ןעֶטְכעֶג ןּופ ךיִ רימ ןעֶּבאָה רעֶצְרעֶה עֶרעֶטיול טיִמ יז .טְמּול םיִנעֶצְראַה רעֶנְּוא טֶסיִּב ּוד סאו ְךיִד ריס | ןעֶמְנעֶרעֶג הֶרֶצ תַעַׂשְּב נּוא , טאָג ריד וצ ְךאָד ריִמ ןעֶפאָה םיִרּומִי טיִמ
 םידקמ 19 19 (ט"ע רווחט)
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 ךְרֶבְד שאר .תישארב תריצימ ְּתְקַח הרג :ְךּוֲעַמִׁש
 הָמְדִק .תישארמ ְךְרֶעּוה םֶרָמ ןיד .תיִשָחְל הבושת
 .םֶהיִבְבִל יֵנְׁש רַחַי רצויה : תיִׁשיִרֲחַמ םיִבָבּוׁש למל
 הֶאְרִנ ןְוָא םִאְו .םֶהיֵבְרָק ףערס טיִּבַמְּו הפוצ
 תֶרָסֶה רֶכְז :םֶהיֵבּורְק ֹומָל דֹוקְפִּת דֹוקְּפ .םֶהיָאובֲחַמִּב
 םַא ויָטיִנֲח - יונֲעַמ שפה דֶבָע .לבֵמ םֶכָׁש

5% 

 ריִסָהְל ןוח ב בֵהְבַהְל טֶהַלְּב םיִחּוסְּכ ,בֹוקָל
6565 072 

 ט"ע שוריפ | רחבנ ףסכ
 הָבּוׁשְּת טיִמ ריִד ראפ ןעוֶועֶג םיִדקמ  תייטִַר יונ ףיוא טאָה רמוס רעב הו עשיר
 . םעֶד ןעֶועוֶועֶג לֵחֹומ ייֵז טאָה גוא ןעֶגיִרְקעֶגי

 טְזאַלעֶג : ףיד ןעֶנ ְבאָה ריִמ נּוא הפ טֶגְראָּבַעָ רעֶּטייַו ייֵז טאָה נגא ,בֹוח ןעטלמי

 וד הָריַג ,ןעֶזאָלְּב רפוש רעֶזְנּוא ןעֶרעַה רעֶטייוַו ןעֶּבעֶל ןעֶלאָו יוז ןְפֹואְּב ראָנ ,הָרֹוחְּפִי

 גְנאַפְנַא ןּופ טְצעֶזעֶג טְסעֶפ טְסאָה = "ףיא קירוצ ףיו ןעֶגעֶמ ןעֶלאָו יג ,תיִלְְַּּב-

 עפל לאָז בשה םאָד - לאָז דיר פטר עֶנייַד םאָד הָאיִרְּב רַעָד

9296 = 

עֶנעֶבעֶרעֶג סאָד ₪ .תובָא יד םיִבּורְק עֶרֶעייֵז ןּופ תּוכְז םעֶד ןעֶקנעֶרעֶג
 ש

 ןיִא ,טְסאַל . ןופ לעֶסְקַא ןייז ןּוהְטעֶנְּפֶא טְסאָה ּוד סאוָו קיִדַצַה ףסוי ןופ

 .ןעֶטייֵק עֶנְרעֶזייֵא ןופ ןעֶגְנאַגעֶג םױרַא יירפ רע זיא הָנָשָה שאר נאַט םעֶד

 טייֵקְניִדְרעוֶוְמּוא ןיִא ןעֶראוָועֶג טְריִאְרעֶּפ ןעֶנעֶז רעֶרְניִק עֶנייַז בידא ויי

 ייז רעֶדְניִק עֶנייַז רעֶּביִא ןייז םֶחְרַמ ְךיִז טאָנ לאָז טייֵקְמּורְפ ןייַז תּוכְזּב

 ץק  רעֶר תֹנּוטְט ,םיִלָבֲה לֵבֲה זיא יז סאוָו טְלעוֶו רעֶר ףיוא ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז

 עֶנעֶסיֹוטְשְרעֶפ יִד ןעֶצְראַה ס'טאָנ ןיִא ןעֶגְראַּבְרעֶפ זיִא הָלּואְנ רעֶד ןּופ

 שאר גאָט רעֶד םי .הָנשַה שאר ןופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶלְמאַז וצ ןייא לֵאָרְׂשִי

 םֶהיֵא ןיִא ןעקעוורעב 1 לאָז ׁשְטְנעֶמ רעֶד םאָד ּטייֵרְּבעֶגְנָא זיִא הָנָשַה

 ןּופ גאָט רַעְר ה .קָע וצ קע ןּופ גּוא רֶהאָי וצ רֶהאָי ןופ הֵבּוׁשְּת טיִמ

 שרוח רעֶר נּוא ןעֶרעוֶו טְקעֶרְטנִע לאָז ןעֶנְראַּבְרעֶפ זיא סאוָו הָלּואְג רעד

 םָניִהָג ןיִא םיִעָׁשְר יד ןעֶנעֶרְּב טעוֶו רֶע תַעַׁשְּב םיִמּופְּכ .ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּב לאָז

 יָא רֶע טעוֶו לאָמְטְסְנעֶר יֵפְָל ,ןעֶרעוֶו טְליופְרעּפ טעוֶו שא רֶעייֵז ואו

 - ןוהט | 14 15 | | (ט"ע רװחמ)
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 ;בֹקֲעַיְלּוקֶחֶצִיְל םֶהָרְבִאְל רֵכָזִהְל ,בֹוקָעָה בָּלֵמ לושכמ
 ;הָיּולְלַה רֹודָו רֹודְל ןויצ ךיהלַא םֶלֹועְל יי ךולמי
 :אָנ לֶא לֵאָרְׂשִי תֹולֵהְּת בֵׁשֹוי שודק הֶּתַאְו

 קמוע הָּצַמְת םִא .ןיד ְךֶּבְרֶעְּב הָנּומֲא לא חי
 :שודק .ןיִרַּב ְךיֶנְפִל קדצי יִמ .ןירה

 .ףא ןֹורָח ּונָמ ריִסָיְו .שעי ֹונֲעַמְל אל םִא חוק
 :שודק .ׂשַעַמאֹוצְמִלְו רֵקַבְל ןיא ,םֵעֵכָו

 :ץָפֵח םֶהָב אָצְמְנ אב ,ץֵפַנְל ובָיִת ןירּב םֶרֶקַּכְתִהְּב ,ץָּפִח לַּכ יִריִדַא ץֶמוא
 לָבֲהַּלְו ןב אל .,הָמָר ותוא םורָמ יִליֵאְל ,הָמְראִמ רפע ריִצי םָדָא

 רָשויְל הֶז םֹויְו , ושני ויִוויִצ לַע רַבָע ,וׁשיִרְפַה ןג רומשלו דובעל : הָמָד
 רוד םיִרְׂשֶע ,לָפּואְמּו ותת הָיָה םלוע , לֵפֲאַממ חַרָזָא ריִאה תָעְל :ושָרְד

 רחבנ ו טם"ע שוריפ

 ריז ר יז שמד ייווא עו טא עה וב
 עֶרֶב רָרְֵּכ נּוא טוהט רֶע , ת"ישה ןיִא 'סאָד םעוֶנ גוא רול .ןע ָצְראַה ןע ְטָשְלע ָפ
 זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב םאָד ןעֶוֶו ,םיִּשּוג ןיינ ןפ תּובְז םעֶד ןעֶקנעֶרעֶג זָנוא

 ןיִמְרעֶט רעֶד ןעֶּמּוק ןצ טְגעֶלְפ סֶע זא ןעֶגאַטְׁשעֶג ; בקע נוא קָחָצָ נוא םה ָרְבַא

 וד ביוא ₪ ,טְכיִרעֶג סאָד ןָא טֶסְכיִר וד זא טאָנ רעֶטְנעֶרעֶג ּוד .הָּמ לא
 טְכעֶרעֶג ןענאק טעו רעוֶו ןיר ןיִא ןייז ,קֵרְקִדְמ ףיִמ ְךיִז טְסעֶוֶו

 :טאָג רעֶגייֵליִה ּוד ןיִד ןיִא ריד ראַפ ןעֶּבייֵלְּב
 לֹאָו רֶע ןעֶנעוֶו ןעֶמאַנ ןעֶניִלייֵה ןייז ןופ ןּוהְט טיִנ טעוֶו רֶע ביוא יי םִא

 ּוצ ךעֶבּוז וצ םאוָו אָטיִנ זיא ויא ,זָנור נוא ןעֶראַצ זְנּוא ןּופ ןּוהְטֶּפֶא
 ;טאָג רעֶניִלייֵה ןעֶּבייֵלְּב וצ טְכעֶרעֶג ייֵז ךֶרּוד םיִׂשֲעַמ עַטּוג זָנּוא ייַּב ןעֶניִפעֶג
 קְראַטְׁש ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו םיקידצ יִד ּוליִפֲא טאָנ רעֶקְראַמְׁש ּוד ינירא ץֶמֹוא

 גיִדְלּוש ייֵז ןעֶנעֶג ןיד ןיִא טְׁשָראַפעֶג ןעֶרעוֶו ייד זא ןֹוצַר ןייד ןּוהְמּוצ
 ְךיִז ןיִא םיִבֹוט םישעמ ןייֵק ראָג ןעֶמְלאָו ייֵז יונ ְךייֵלְג ןעֶרעוֶו ןעֶכאַרְּבּוּצ
 ןעֶטייֵּבְרַא לאָז רֶע דייִׁשעֶנְּפָא םֶהיִא טאָנ טאָה ןֹוׁשאִרָה םָדָא 5% .טאַהעֶג
 נוא לֵהעָּפעָּב .םיִטאָג ףיוא ןעוֶועֶג רֵבֹוע טאָה נוא ןדע ןנ םעֶד ןעֶמיִה גוא
 ןג ןּופ ןעֶּביִרְמְרעֶפ טאָנ םֶהיֵא טאָה םּורְד 'תַעַרַה ץִע ןופ ןעֶסעֶגעֶג טאָה
 רעֶד וצ תש ,טָּפְׁשְמַעָנ ןעֶמּוג ּוצ טאָג םֶהיִא טאָה גאַמ םעֶד ןיִא גוא ןֶרֵע
 .ׁשעֶנְרעֶטְצְניִפ רֶהיִא ןּופ טְלעוֶו יד 'טְכייֵלְרעֶד טאָה םָהָרְבַא וַא םייצ
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 ,עַרַא הָמַּב ֹומָאָנ לַעְו ,עַרָי לֹולְסַמ רושימ חַרֹואְּב םיִשקָע :לָפָׂשְו יּוזָּב
 ביִרָּב םֶלַעַפּכ םָא ,קֶדָּבִהְל אָכָּבַה קָמֵעְּב םיִרְבֹוע ;עֵרִּת עוד וקְּב ןודנ
 אָצָמ אל ךקָוזְּב , שָפְנ דקַעְּב .םיִלשַמ ַה ךֶז :קֶרְצַי יִמ טָפוש נפל רבי
 יִּכְרד ורָמֶא לַעְו , הָרות יִלָהָאְּב לֵגָר וערז :שָמְמ ןשעב ויָניֵע ,ןיִהְבְּתַו ,ׁשָפֹונ
 ָקָרָצ , רֵּתְַי אָּבְַמִּב רֶשֲא עֵׁשַר : הָריִּתְסַּב תֶרֹופ ּונָמִמ הָסְכִנ ,הָרָּתְסַנ
 ביִרְּב ,קיִרְבַהְּב רָׂשֲע םיִנְׁש םיִעָר ; רֶתָסְי תַא םֹויִּ ילוא ,רּתניו לה ויל
 ,םיִמּומַע םֶרֶכָמָּב םֵׁש יִלְב יֵנְּב :קירצ ףֶסָּכַּב םֶרֶכִמ לע ,קיִדָצִה אל םָתֹוא
 ֹודָמֶעְּב ביל ּובְצִיְתִ הֵּב ;םיִסָמֲעְנ יִהְי ןיִדַּב ףיא ,םיִסָמֲח רוש ןייבו הָנוזָּב
 דיִרוה רֶׁשֲא דֶרָי ;ןיִדַּב ןורש ןוערי ןטמל . ,ןיִדָי םָתֹוא תאז לַע ,ןירל

| 
 ט'ע שוריפ רחבנ ףסכ

 טאָה םיִעְָר עֶפְיִרקְרעֶפ יד ל" = ע"ה שאו יא א.ד
 עָג טאָה רֶע ליי נא געוֶו ןעֶטְבעֶר רעָּבא ןעֶּבאָה ריִמ ,רֶהאָי ץְנאַגַא ןופ םיִבֹוט ןיִא יג ןעֶנ לאָז ייֵז טְנע רעלע : ָהָרְַ 9 : נארט : ןעֶגייֵקא ומ ןעֶגעֶלְּפ
 טאָה רֶע טסייה םאָד "עא הָמַּב, טעֶר תיֵּב סאָד גוא ןהֵעְו ראַפ םיִּבַרֲה ּגניֵהֹונֹוֲעַּב

 | ןעֶּבְרַא ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייַז סאָד הָחָטְבַה םיִטאָנ ףיוא ןעֶכייֵצַא טְלאוָועֶג
 רעֶדְניִה עֶנייֵז םאָד טְגיִדְניִנְרעֶפ רֶע טאָה דייר יד טיִמ ,לֵאָרְׂשִי ץֶרָא
 רעְר  .םִיַרְצִמ תּולָג ןיא רַחאָי טְרעֶדְנּוה רֶעיִפ ןייז טזּומעֶג ןעֶּבאָה
 רעֶד ּוצ ןעוֶועֶג שָפָנ רַמֹומ ְךיִז טאָה רֶע סאוָו קָחְצִי זיִא סאָד רעֶרעֶטיול
 ןעֶגיוא יד הָהּונְמ ןייק ןעֶנּופעֶג םינ .רעֶטְלע רעֶד ףיוא רֶע טאָה הָדיִקֲע
 יִד םאוו תֹונָבְרִק יד ןופ ףיור םעֶד ןּופ ןעֶראוָועֶג לעקנּומ םֶהיָא ןעֶנעֶז
 םאוָו בקע וע ,ןעֶרעֶטְׁש ר ּוצ ןעוֶועֶג בירקמ ןעֶּבאָה ושָע ןגפ רעֶּבייוַו
 ,הָרֹוּת ןופ ןעֶטְלעֶצעֶג יד ןיִא ןעֶניֹואוועֶג כאַמעֶג רעֶדְניק עֶנייַז טאָה רֶע
 ןעֶגְרעּבְרע יָפ טאָג ןופ ןעֶנעֶז ְםיִבֹוט םיִׂשֲעַמ עֶנייֵט טְנאַזעֶג טאָה רֶע ליו נּוא
 עב ןעֶנְר אָּבְרעֶפ םֶהיִא ןּופ זיִא ףסוי ְהּוז ןייַז סאָד טְגיִדְניִזְרעֶפ רֶע טאָה
 ּוצ רעֶטְנּוא יז טְּבאָרְג רֶע סאוָו עֶׁשָר רעֶד ןּכׁש לַּכַא ןיוש זיא ןעֶראוַו
 ןּוהמ ּוצ הָקָדְצ גוא הָבּוׁשְּת ןעֶלייֵא רֶע ףךאד ׁשיִנעֶטְלעֶהעֶּג ןיִא ןעֶגיִדְניִז
 .ןעֶנְרעֶצ טעוֶו טאָג סאו נאט םעֶד ןיִא ןעֶרעֶוֶו טיִהעֶּב רֶע טַעְוְו רעֶמאָט
 רָע טאָה םיִׂשֲעַמ ערעייז כ ןעֶג טאָה טאָנ זַא םיִטָבְׂש ףעֶלֶעוֶוְצ יד םיִעֵנ
 ףסוי טְפיֹוקְרעֶּפ ןעֶּבאָה ייז לייוו טֵּפְׁשִמ ןיא טְכאַמעֶג טְכעֶרעֶג טיִנ ייֵז
 סאוְו םיִרָשַּכ עֶטְרְהֶעעֶג םּוא יִד ןֵּבִש לַּכַא ןיוש זיִא ,דֶלעג ראפ קיִדַּצַה
 עֶרעֶרְנַא נוא ןייונ ראפ נוא זייַפְׁש ראַפ לֵאָרְׂשִי יִד טָפ יוקְרעֶּפ ןעֶּבאָה ייֵז
 ייֵז ןעֶלעוֶו םיִרּוסִי לְהיִפיוִו לֵאָרְׂשִי ןצ ןוהמענ ןעֶּבאָה ייז סאָָו תֹוליִזְג
 םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז ףיוא ןיָמפְׂשַמ ִמ יז טעוֶו טאָג זַא אב ל דיִתָעָל ןערייל ןעֶזּומ
 סאו ּוניֵּבַר הָשמ דג .תָמֶא זיִא ןיִר םיִמאָנ זַא ןעֶסיוִו ןעֶלאַו ייֵז יִדְּכ םיִעָר
 לֵאָרְׂשִי יד טְכאַמעֶג ייֵרְּפ גּוא ,הָרוּת יִד ןעֶרעֶריִנְפאָרַא טְכאַמעֶג טאָה רָע
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 רַעַּב ;הָרּוזפ יֵעׁשֹוּפ םָּב רָמְלל ,הָרֵזְג ףַאְּב םָּכ הָעְנּפ,הָרָז ׁשֵא יֵלֲע םיבור
 48 65 יִרְבוע וׂשֲעַי חַמ ,ןורָחְו טֶּפְׁשִמ וב הָׂשֲעָנ ,ןוורָאָּב זֹוחֲא חֶָּׁש דִי :ליִעוהָל רֵמַלְכ יִנְּפ תולמל םֶא יִּכ ,ליִעֹוי אל הָרְבָעּב ןוה ,ליעומ הַמ רֶדושו דנו : ןח גל ראג א ר גר דנג ב א א יי ראה ;םֶרָכְו הָמק דַעְו ׂשיִדָנְמ ,םֶרֵחְּב ול רֶׁשֲא לָכְו אוה דַּכְלַנְו ,םֶרֵחַה ןֵמ דֵמָה

. 6 

 םּפְשִמַּב אֹבָּת לֵאְו ,יִנְנָח םֶנַ םֶגְו ןָחְּבִנ ,יַנגַמְּב ץָפְּכ ןגנ עָרוי : ןורָמ יָנְבַּכ
 , ,,,,,ׂ,ת,ׂ,,,,, 4

 רחבנ ףסכ ט"ע שוריפ
 ןעֶכאָה ריס , ןעֶראוועֶג לרב ראפ יא שדה רע זיא םיִרֹומַח ןעֶפּורעֶג ןעֶרעוֶו סאוָו
 וצ ןְנוא ייִּב לאָו גוא ,ןעֶּבאָה תֹונָמֲחַד וְנּוא ץֶרֶא ןייק ןעֶמּוק םיִנ לאָז רע ,"םירומה ףווא לאָו רֶע ת"ישה ןופ ריִמ ןעֶטעֶּג ,םיִבֹוט אָנ יעמש, לֵאָרְׂשִי יִד וצ טְנאָזעֶג לא אפ לא נא יו רפפְמ  םאָה רֶע לייונ ןעֶראוָועֶג טְפאָרְְׁשעֶג

 ןָכָש לַּבִא ןיוש זיִא ,רָּבְדִמ רעֶד ןיא ןעֶּבְראַטְׁש טְזּומעֶג טאָה נוא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶרעוֶו טָּפְׁשִמ'עֶג ייֵז .ןעֶלאָז יונ דַחֹוׁש ךֶרּוד ןיֶטָּפְׁשִמ סאָו טייל עֶרעֶדְנַא
 .ןעֶּבאָה ייֵז לייַו אּוהיִבֲאַנ בָהְנ מייל עֶגנּוי יִד טיג" .טָּפְׁשִמ'עֶג ןעֶּבאָה יז יוו ױזַא ראָנ ןיֶמָּפְׁשִמ ׁשְרעֶרְנַא טיִנ יי םעוֶו ןעֶמ הקרב ןופ ְךיֶרְמְׁשַא םיִמ
 לֵאְׂשִי ןופ עֶטְכעֶּלְׁש יד ןעֶראוָועֶג טְגעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז יי םאד ערב םיפ טְניִנעֶגעֶּג הָריֵזְג םיִטאֶג ייֵז טאָה ןֶּבׂשִמ ןיִא טְכאַרְּבעֶג ןייַרַא רֶעייֵפ עֶרְמעֶרָּפ
 ןעֶמּוק ןעק ייֵז ףיוא ׁשָנוע ןייֵא ראפ סא ןעֶגְרעֶלְּפָא ייֵז ןופ ךיז ןעֶלאָז
 ,רעֶנְמְרעֶג ןייונ עֶנייֵז טיִמ גּוא הָאּובְת יד טיִמ געֶמְרעֶפ ץְנאַג ןייַז םיִמ טְנעֶרְּבְרעֶּפ םֶהיֵא ןעֶמ טאָה ןעֶלאַפעֶג םֶהיֵא ףיוא זיִא לָרֹוג רעֶד גּוא ןעָּפ ,ְךאָועֶג לָרֹוג ןעֶמ טאָה ןעוֶועֶג םיִרֲחַמ טאָה עֶׁשֹוהְי סאוָו םֶרָח ןופ ןעֶמעֶג וצ טְסיִלְנעֶנ טאָה רֶע ןָכָע ׁשֶטְנעֶמ רעָׁשעֶראַנ רעֶר יש .ןעֶגיִדְניִז יז ןעוֶנ
 .םיֹוא טאָה ןַהֹּכַה הָזּוע זַא + .ןעֶטּוג ּוצ טְנעֶרעֶל סאוָו רעֶד טאָג ּוצ ןעֶטעֶּב ּוצ ראָנ רֶחעֵמ טיִנ ןעֶּפלעֶה טיג דְלעֶג ןייַז םֶהיֵא עוו ןעֶנְרעֶצ םֶהיֵא ףיוא טעוֶו טאָג זַא ןֶלְזִנ רעֶד נא עֶׁשָר רעֶד ןעֶפְלעֶה ףיז ןיוש ןעֶק סא
 םעֶד ייַּב ןעֶנאַמְׁשעֶּב יָנ דִוָר זיִא עַבָש תב ןופ הֵׂשֲעַמ יִר טיִמ טְבּורְּפעֶג טאָנ םֶהיֵא טאָה םּורָפ ןיִּב ְךיִא זַא ןְהעֶנ ּוטְסעוֶו ְךיִמ בּורְּפ טאָנ ּוצ טְנאָזעֶג טאָה רֶע זַא ןעֶליִפְש ּוצ ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע םאוָו ְךֶלֶמַה רַוָד וג ריי ,ריִזָמְּב טְניִדְניִזעֶג ןעֶּבאָה נוא ףאָש עֶגְנּוי יד ד טַּפְׁשִמ םּוצ ןֶעייֵג סאוָו ןעֶשְטְנעֶמ יד ןּוהְט ןיוש ןעֶנעֶק םאוָו ןעֶּבְראַטְׁשעֶג דֶלאַּב רֶע זיא ןעוֶועֶג ןעֶמּוג ּוצ זיִא הָנוִוַּכ ןייַז עֶׁשְטאָה ןעֶנעֶלעֶג םֶהיֵא ןיִא ןעֶנעֶז תוחול יִד םאְוְו שָרוקַה ןורָא ןיִא טְריִרעֶגְנָא טאָה נא דְנאַה ןייז טְקעֶרְמְׁשעֶג

 ןויסנ 1 16 לה | (ט'ע רוזחט)
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 םֶנִח תַנְּתַמְּב ,רָּפְסִי ןיִרַּב םָעָשִּפ םִא .רָפֹוׁש לוקו ןֹורָגְּב יִאְרק :יִנְנְיְַל
 אֹלְּב טפשנו , םשר ןֵהָל חַרָז וחְצִמְּ ענָנ ; םֵשְל ר הָאָנַּכ ןיצק :רָפְכִ םויַה
 ּומתָׁשִי ,םיִדיִזְמ לָכיֵהְל ואָּב רֶׁשֲא ,םיִרָז ָנָר טּומָּת .תַעְל :םֵשֲאְו עַרָי

 .ַבָמָי ,רקחו ףא ַחּוּכוְּ טֵּפָשֶהְל ,רקַש ילעופ ּורְקּובי 'תַעָל } ; םיִדָז עיִנְכַמּב
 , תֶמָאָהְו םיִרָבְרַח ירחא ךיִא ,תָמָאָּב ונפל ָךֶלַהְתִמ רֶׁשָי : רקָׁש יֵרְבֹוד יִּפ
 ּוהֹומִּכ םק אל ,ויָרֲחַאְו ויִנָפְל רֶׁשֲא ריר ; תָמָא םיִהֹלֲא ולֲעַּפ בֵׁשֲח
 ךֵּכ םָא ,ץֶרָא יֵרּוצְי ב ניִבְי ;ויָרֲחַא קדקד תאז לָּכ יִרְחאְ ,ויָריִחְבִּב
 ׁשֶא םִא ,םיִחיִׂש יִרֲעַי .ּוארָי האָר ; ץֶרֶא יִעָשְר ׂשֲעַי הַמ ,ץֶרָא יֵקוצְמִּב
 רַעַּב ַעיִנְפַהְל ,ׁשיִא ןיִא יִּכ .הֶאְר ;םיִחּוסְּכ םיִׁשָבְי געונְי זַא ,םיִהָלּב הָזְחֶא
 רש"י = 5 6555 אר אש "ע"י,

 ט"ע שוריפ רחבנ ףסכ
 עֶלעֶסיִּב סאָד בֹוה ןעֶטְלַא םעֶד ראפ ןעֶמעֶנ -

 סאוָו , תֹוָצִמ עֶרעֶמיִּב םאָד ,הָרֹוחְמ עֶטְנְעֶויְִנָא
 ווא בוא ,ןעָועווענ ליִצַמ םיֹוּק ןעֶּבאָּה ריִמ

 ,הָבֹוּמ הָנָׁש א ןּופ ,הָרֹוחְמ עֶׁשיִרְפ ןעֶגְראָּב

 ּצצ טְנאָזעֶג ְךאָנְרעֶד רֶע טאָה ןויָסְנ
 טְסיִזְמּוא ריִמ ףיוא ְךיִז טְסְלאָז טאָנ
 טיִנ ְךיִמ טְסְלאָז נּוא ןעֶמעֶראַּבְרעֶר

 הוא סיוִועֶג לעוו ָךיפ םּוראוָו ן'טפשמ רעֶד ,"וָאֵמ דפֶא, ןְטַײַּפ רעֶד טְגייֵפ םאָד

 נא זלאה ןעֶמיִמ טאָנ וצ ןעֶפּור סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד יאוי* ,ןעֶּבייֵלְּב טְכעֶרעֶג
 ערע טְלייֵצְרעֶד ןיד ןיִא ןעֶכעוֶו רניִ עֶרֶעייז זַא רָפֹוׁש = לוק םעֶד טיִמ

 תרוטק ןערעכייר ןצ ןעֶראוָועֶג גיִרְרעֶפאָה זיִא רש זַא הָיּוע למ רעְר ויצק
 תַעַרְצ עָנָנ א םֶהיֵא זיִא ןָחּכַא ןעוֶועֶג טְלאוָו רֶע יו ייל ׁשֶרֹקִמַה תיּב ןיִא
 עֶׁשְטאָח ןעֶראוָועֶג טְנעֶכייֵצעֶגְנָא זיִא אָּמַח ןייז וא ןעֶרעֶטְׁש ןייז ףיוא סױרַא
 ְךאָד טאָג םֶהיִא טאָה ןּוהְמ טיִנ סאָד ראַט רֶע זַא טְסּואוועֶג טיִנ טאָה רֶע
 .םיִרְׂשַּכ יד ןמָפשמ טעוֶו טאָנ זַא בש לַּבַא ןיוש זיִא ,טְכאַמעֶג גיִדְלּוש
 ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג זיִא רֶע עֶׁשְטאָח ּוהָיִקְזִחְי זיא סאָד רעֶגיִטְראַפְטְכעֶרְרעֶד יש
 םיִׂשֲעַמ עֶנייַז ןיִא ןעוֶועֶג קרקרמ טְראָּפ טאָנ טאָה תֶָמָא טיִמ געוֶו םיִטאָנ
 ןופ ְךֶלֶמ םעֶד ביִרֲחְנַמ ןופ המחְלמ יִד טְכאַרְּבעֶג םֶהיֵא ףיוא טאָה נּוא
 ןופ םיִכָלְמ עֶלַא יִד ןעֶׁשיוִוְצ סאוָו ּהָיָׁשאֹי רעֶטְּביִלעֶג רעֶד יידו . רושא

 טיִנ ןעֶכייֵלְג | ןייז זיא םֶהיֵא ְךאָנ נּוא םֶה דיִא ראַּפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו לֵאָרְׂשִי

 ןעוֶועֶג קרָקדְמ טְראַפ טאָנ טאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶר ןופ ,טייֵקְמּורְפ ןיִא ןעוֶועֶג
 ןעֶמעֶנ רָסּומַא ףיז ןעֶנעֶק ןּופְרעֶד ,ןעֶראוָועֶג גֵרָחְנ זיִא רֶע נּוא ןיד ןייז ןיִא
 יד טיִמ ןעֶגְנאַגְרעֶד יוזא זיִא םָע ןעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶלַא
 ןּוהְמ ןיוש ןעֶלאָז סאוָו טְלעוֶו רעֶד ןּופ תורוסי יד ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו םיִקיִדְצ
 יְרעַּפ טיִנ זיִא סַע זַא הַעָז טאָג רעֶּביִל הנ .,דֶרָע רעֶד ןּופ םיִעָשְר יִר
 | ְךאָר טְמיֵּב ור רעֶּבָא ןעֶמעּב זנוא ראַפ לאָז רֶע סאָד ׁשְטְנעֶמ ןייק ןעֶדְנאַה

 .ץילמ רעֶזְנּוא ןייַז םֶסְלאָז ףיד ריִמ ןעֶמעֶּב ׁשְטְנעֶמ ןייק טינ נּוא טאָנ
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 לכ השעמ ,הָנְנׁשֲא תֶמָא בַתַכִּב םוׁשָר ןיז ;שיִא אלו לֶא הָּתַאְו ,ׁשיִא ינְּב

 "וכו ונעמל אל םא ; :הָנָשַה שאר הֶזַּב (רַפֹוׁש ורכב תבשב רַפֹוׁשַּב ףתוצרל ,הָנָּׁשַה תומָי

 :ְךֶלֶמ ןּורּוׁשיִב יִהְיַו ןֵכְבּו ןיחתוש

 ודָי ץֶמֹוא םֹורָמַּב רידא .םֹורָמַּב רד לא :
 ,ףולמי דע יִדֲעַל ,םּורָת |

 ,םיִקּומֲע הָלֹוג .םיקמו רג .םיִקָהְל רובג :ןויִלַע ְךֶלֶמ
 ;ךולְמִי דע יִדְעַל

 ןיזאמה .הקדצ שבולח .הָקְדִצִברֵּבַדְמַה :ןוילע ְךֶלֶמ
 :ךולמי דע יִדֲעַל ,הָקָעְצ =

 .םירצ םַעֹוז ,םיִרּוצִי תוכז .םירּוצ רֵכֹוז :ןיִלָע ְךֶלֶמ
 :ףולמי דע יִרֵעַל

 ימש חַּפִט .דעל ובוט .דע ןכוש בוט :ןויְלָע ְךֶלֶמ
 ;ךולמי דע יִדֲעַל .דַע

 ןוראה

 ט"ע שוריפ
 ניִּטְכיִר ןעֶנעֶז סאוָו תוריֵבֲע יִד לי
 טיִנ ןאק ןעֶמ םאוָו ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא
 ְךיִז ןיִּב גּוא ְךיִא לייצרער ןענעקייל
 ןופ םיִׂשֲעַמ יִד חשעמ ,הָדָוְתִמ טְנייַה
 וצ רֶפשּב הֹירָל ,רהאי ןעֶצְנאַג םעֶד
 ןיִא רֶפש םעֶד טיִמ ךיד ןעֶגיִליוועֶּג

 רחכנ ףסכ
 יעָג טייֵהְּבעֶגְנָא ןיִא הֶנָׁשַה שאר ןּופ ןיִמְרעֶט

 טְגעֶלְפ טְלאָמְטסְנעֶד ראָנ , ןָא.גְנאַל ןופ ןעֶראוָו

 טנעקעֶג טאָה ןעֶמ , "םֹוי לָּכ הֶׂשֲעַמ ןיהְּב, ןיינ

 א םִע ,גאָט ןעֶדעֶו ןופ םישעמ יד ןעֶבּורְּפ

 גניִתֹוניַעַּב טְנייֵה רעֶּבֶא ,ןעֶבּורְּפ ּוצ סאוָו ןעֶנעוֶועֶג

 ןעֶגְהעֶגעֶג , יםֹויָא ינפ םיִמּוקְי תשיג םיברה

 לאָו רֲע סאָד ןייונעְג טיִמ ת"ישה ראפ ייֵמ

 םֶלַפל וב םֶנִד, ןָנוא ףיֹוא ןעֶּבאָה תונמחב
 ;הָנָׁשַה שאר גאָט םעֶד תֹוְצִמּו םיִׂשֲעַמ עֶלעֶטיִּב םעֶד טיִמ סאָד , יםֹויְדִפְל

 לעֶמיִה ןיִא טְניואוו סאוָו טאָנ םֹורְמַּב רד לֵא .גינעק רעֶטְסְכעֶה רעֶלַא ןֹויְלִע ְךָלֶמ
 זיא דְנאַה עקראטש יי ּרָה ֹורָ ץֶמֹוא ,לעֶמיִה ןיִא גיִּמְכעֶמ זיִא רֶע

 רֶע רוב .גינעק רעֶטְסְכעֶה רעֶלַא ,ןעֶניִנעֶק רֶע טעוֶו געֶּבייֵא זיִּב ןעֶּביֹוהְרעֶד
 . רָע םִיַקְמ זיִא גוא רקונ זיִא רֶע תֹוריִזְג עֶנייֵז ןעֶרְהיִפּוצְסיֹוא | קְראַטְׁש זיא
 רעֶטְסְכעֶה רעֶלַא ,ןעֶניִנעק רֶע עו געֶּבייֵא זיִּב ןעֶכאַז עֶפיִמ ףיוא טְקעֶד
 רעֶד הקָדְצ ןָא טעריילק אָד רעֶד ,הָקָדְצ טיִמ עֶר אר רעֶד רג .גיָנעק
 יִסְבעָה רעֶלַא ,ןעֶגיִנעֶק רֶע טעוֶו געֶּבייֵא ןיִּב ,ייֵרְׁשעֶג םאָד טְמעֶנְרעֶפ אָד
 עניי ןעֶבאַמּוצ טְכעֶרעֶג תֹובָא יד םֶקְנעֶרעֶג אָד רעֶד רבו .גינעק רעֶט
 געֶּבייֵא זיִּב ,םיִעָשְר יִד ףיוא טְנעֶראַצ רע תּוכְז רֶעייֵז טימ ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב
 וצ טָעּור רָע מּונ יא ךָע בוט ,גינעק רעֶטְסְכעֶה רעֶלַא , ןעֶגיִנעֶק רֶע טעוֶו
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 ;ךולְמִי דע ורעב ראו יִבַּכ
 ַחיִׂשֵמ .םיִמְלָעְג חֵנֲעַפְמ .םיִמָלֹוע ְךֶלֶמ !ןויְלֵע =

 :ךולמִי דע יִדֲעַל ,םיִמָלֲא
 ,לֹּבַה רקוס ,לֹּכ הֶלַבְמּו בֶס .לֹּכַה לֵבֹוס ;ןֹוְלִע ְךֶלֶמ

 :ךולמי דע יִדֲעַל
 הָרֹופ ,זועָּת ןניִמְי לַעֹוּפ .זוע ֹורֲאַּפ :ןוילע ְךֶלֵמ

 ;ףולמי דע יִרֲעַל .וועָמו
 בורק .בהר יִמ ארוק .בֵהֵל וישודק :ןיִלָע ְךֶלֶמ

 :ָךֹולְמִי דע יִרָעַל ,בֵהֵאְּבויָאְרּוקְל
 בוט חֵבָׁש .ויָניֵנְפִּב טסש .ויָנָפָל ןיַא הָנֵׁש :ןוילַע ְּךֶלֶמ

 ;ְךולָמִי דע יִרֲעַל וי

 ט'ע שוריפ | רחבנ ףסכ
 רֶע געָּבייֵא ןצ ןיא םיטונ ןייז געֶּבייֵא םּוצ ןעֶגעוְועֶּביִא סאָד לאו , ןעֶגְנעֶרְּב ריִמ סאוָו

 ,לעֶמיִה עֶּבייאיר ןעֶמְמאָמעֶג טאָה )סא ,גניללער וצ עמ
 +ְךעֶלַא ,ןעֶגיִנעק רֶע טעוֶו געֶּבייֵא זיִּב . טְצעֶי ןופ ןיוש ןעֶלעֶו ריִמ גוא ,רֶהאָי

 יעָג זיִא רֶע הָמְלַׁשַּכ , גינעק רעֶטְסְכעֶה : ןמא , ןוצר יִהָי ןֵּכ ,טייל עֶכיִלְרֶצ ןיינ רעָטייונ

 זִא רֶע םֶהיִא ןּופ ןעְֶבייל טְכיִל עֶלַא רייֵלָק א טיִמ יונ טְכיֵל טיִמ טָליִה

 .גינעמ רעֶטְסְכעֶהְרעֶלַא , ןעֶגיִנעק רֶע טעוֶו געֶּבייֵא זיִּב , ְךעֶלְרעֶה נוא רֶעיֹוד
 רעֶּביִא רֶע טְּבעֶל ְךאָד נוא טלֵא זיִא רֶע גְניִרְסְלַא טְנאָרְּט רֶע לבו

 רעֶטְסְכעֶהְרעֶלַא ,ןעֶגיִנעֶק רֶע טעוֶו געֶּבייֵא זיִּב ,סעלא טְהעֶז רֶע ,םעֶלַא

 עֶטְכעֶר ןייז ןּופ קְרעֶוֶו יִד טייֵקְראַטְׁש יַד זיִא םייֵהְנייֵׁש  ןייַז וו .גיִנעק

 -ךעֶדַא זיִא רֶע ןעֶרעוֶו טְקְראַטְׁשעֶג לאָז ׁשֶר דְקֶמַה תיֵּב רעֶד זיִא סאָד דְנאַה

 רעֶטְסְכעֶהְרעֶלַא ,ןעֶגיִנעֶק רֶע טעוֶו נעֶּבייֵא ויִּב ,גָנּוציִׁש א גּוא רעיל

 ןעֶפּורעֶג טאַה רֶע ,רֶעייַּפ םאַלָפ ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ עֶניִלייֵה עני ויצחק ,גיָנעק

 ןעָפּורעְג ןעֶרעוֶו סאוָו םִיַרְצִמ יִד ןע קנירטרער ןעֶלאָז ייֵז םִי ןּופ רעֶסאוַו יִד

 ,טְפאַׁשְּביִל טיִמ םֶהיֵא ןעֶפּור סאוָו יִד ּוצ טְנעֶהאָנ זיִא רֶע גיא ,'םיִבָהְר

 זיִא ףאָלְש ןייק חש .גיָנעֶק רעֶטְסְכעֶהְרעֶלַא ,ןעֶגיִנעֶק רֶע טעוֶו געֶּכייֵא זיִּב

 טְרעוֶו ביול עָמּוג ,םֶהיֵא םּורַא ליִטְׁש ןיִא םִע א ,םֶהיֵא ראַפ אָד םיִנ

 ; ןעֶגיִנעֶק רֶע טעו געֶּבייֵא זיִּב ,שיִנעֶגְראַּבְרעֶת עֶנייַז ןיִא זמר" ָךעֶג

 ךלמ 4 16 (מ"ע רווחמ)
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 . ןודאה ןירגופ
 דע .תַחַנ יִלְּב תֹואיֵלְּב . תַחַתְבּו לואָשְּב .תחש רָרָו הָלַּב .ןויִבָא ְךֶלֶמ

 ;ְךולְמִי מ דַע
 יִתָמ דע .ּונָפּושי ּוהֹוּת ֹונָּפְפֹועְת הָמְרְרִת .ּונָפּועְּת הָמּונְּת ,ןֹויְבָא צב

 :ךולְמָי |

 דימ ןיחתופז

 ,רַע יִרֲע ֹוּתְרַאְפִּת .דַעְל ֹופְקִּת :ןוילע ךלמ לֶבָא
 ;ְךולמִי דע יִדֲעַל .,דַעָל תַרַמוע ותלַחְת -

 : ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא אּוה הֵּתַא יִּכ השוד זק הָלָעַת ְךֶלֹו ןֵכְבּו

 ארונ אּוה יִּכ .םויה תשּודק ףֶקֹוּת הָנֵתְנּ
 רח יו .ךתוכלמא אֶת ,םֹויָאְו
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 םָתֹוחְו בָתֹוכְו ,דַעְו .עְדויו ַהיֶכֹומּו יד אוה

 ט"ע שוריפ
 סאוָו ׁשְטְנעֶמ רעֶמעֶרָא רעֶד וייל ְךֶלֶמ

 רֶע .םיִאּורְּב עֶלַא ףיוא טְניִניִק
 ןיִא טְרעֶדיִנ וא טְנעֶלְרעֶפ טְרעוֶו
 עֶלעֶה רעֶד ןיִא ןעֶמְני וא .ןייַרַא בּורָג
 ןָא ןוא טייֵקיִדיִמ םימ

 : ןעֶׁשְרעֶה רֶע ןעק גָנאַל
 יונ ,תַחַנ

 םשה תשודק
 ןעֶסיֹורְגַא טיִמ הָׂשֲעַמ א ןְהעֶׁשעֶג ויִא םִע ,הָׂשֲעַמ

 ןיִא רע סאָו ,ל"צו ןֹונְמַא יִּבַב קיִדצ
 ןיִא ףיוא ,הָמְכָח גּוא הָרֹוּת ןיִא םיֹורְג ןעֶועֶג
 = ןעֶועֶג ויִא גּוא ,םֶהּויִמ ַא גּוא רֶׁשֹוע א ןעוֶועֶג רע
 גוא ץְניאמ ןופ טְׁשְריִּפ םעֶד ייַּב דֶּבְכִנ רעֶמיֹורְג ַא
 עֶלַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה ייֵנ ,םיִרָׂש עֶפיֹורְג עֶלַא ייּב
 ןּוהְּט םֶהיֵא ןעֶגעֶלְּפ גוא טאַמעֶג ביל רֶעייו

 ; דֹובָּכ םיֹורְג

 ,רעֶטְסְניִּפ םֶהיֵא טְכאַמ גְנּולְמיִרְדַא ׂשְטְנעֶמ רעֶמעֶרַא רעֶד וע ְךֶלֶמ
 יוג ,םֶהיֵא טְלעֶקְנּודְרעֶפ ׁשיִנעֶטְסיוִו יִד םֶהיֵא ףיוא טְּבעוֶוְש ףאָלְׂש א

 :ןעֶׁשְרעֶה רֶע ןעֶק גְנאַל
 ניִּבייֵא זיִּב זיִא טייֵקְראַטְש ןייז גיִנעֶק רעֶטְסְכעֶהְרעֶלַא רעֶד רעֶּבָא ול לֶבֲא

 געֶּבייֵא ויִּב ,געֶּבייֵא םייטש ביול ןייז ,געֶּבייֵא ּוצ זיִא טייֵהְנייֵׁש ןִייַז |

 : ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶו

 .םעֶר ןופ טייֵקְניִלייֵה עקךאטש יִד ןעֶלייֵצְרעֶד ןעֶלעוֶו ריִמ נוא חקת הָנֵתְנִצ
 גאַמ םעֶד ןיִא וב .ךעֶלְקעֶרְׁש נוא ניִמְכְראַּפ זיִא רֶע ןעֶד '* ,גאָט

 ְהיִטְׁש ןייד ייַרְּבעֶגְָא םְרעוֶו םִע נוא ,ףיירנינעק ןייב עֶּבוהרעֶר טעו

 ןייֵלַא טסיֵּב נּוא םעֶלַא טסו גד נּוא ,רעֶפאָרְטְׁשַא ןּוא ןַײד ַא טֶסיִּב גד זא

 גגא טְסְלייֵצ נוא , ןעֶניִמְתַח טְסוט גוא ןייֵלַא טְסְּבייַרְׁש וד ֵתֹונְו , תודע ןייא
 טסנָעבֶער 6 16 (ט"ע רווחמ)
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 תא חתַפתְו ,תֹוחָּכְׁשִנַה לַּכ רוכזתְ הָנמּו רפּוסְנ
 לָּכ דָי םֶתֹוחְו .אָרקי ויָלֲאַמּו .תונורְכזה רֶפֵס
 הָמָמָר לוקו .עקתי לֹודְנ רָפֹוׁשַבּו :וּב םֶרֶא
 הרער ליחו וחי םיִכָאְלַמּו .עמשי הקד

 אָבְצ לע דֹוקָפְל .ןירה םוי הנה ורמאיו ,ןֹוזֲחאי |

 יִאְּבַלְכְו יב ְךיֶניֵעב ּוּכְי אל יִּכ ,ןיִרַּב םֹורָמ
 תר ןזח .ןורמ ינבכ ְךיֶנָפְל ןּורְבֶעַי םלוע

 .וטבש תחת ונאצ ריבעמ .ורדַע העור

 ₪ לַּכ ׁשֶפָנ דֹוקָפִתְו .הָנָמִתְו רופְסְתְו ריִבֲעַּת |
 תֶא בֹוּתְכִתְו .ְּךיֶתֹוְרִּב לֶכְל הֶבְצַק ְךֹוּתְחַתְו

 ,םָניִר רז

 ט"ע שוריפ םשה תשודק
 .עֶלא טְסְקְנעֶרעֶג ּוד גוא ,טְסְנעֶכעֶר | 0% - "ל ירש = יה יִהְיַו

 .טְסְנעֶפֶע נגא חלפו ,ןעֶבאַז עֶנעֶסעֶגְרעֶפ 2 ראפ ןעֶבאמ יד ליוו טְׁשְריִ ופי רעְזנּוא
 ךיז ןופ נוא ,תונורכְזה רָפֲס סאָד גּוא ביל רֶעייֵו ְךיִד טאָה רֶע ןעֶד רעֶטְסיִנעֶמַא
 יד נגא , טְנייֵלעֶג סֶע טְרעוֶו טְרעֶּבְלעֶו סיֹורְג רֶעייֵז ְךיִד ליוו נוא , רֶעייֵו ףיד טֶרֶהֶע רֶע

 טיִמ נוא יִּפִׁשֹי ,רֵּתַה םעֶד ןיִא זיִא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ . הָמיִתֲח
 יעָנ טְרעוֶו לוק ליִטְׁש א יה ,לעֶמיִה ןיִא ןעֶמ טְזאָלְּב רפוש ןעֶסיֹורְ ַא
 .,תוחילש םיטאנ ןּוהט ּוצ ןעֶלייֵא םיִכֲאְלַמ יד נוא םיִָאָלִמְ ,טאָג ןּופ טְרעֶה

 ןעֶנאַז נוא מא ,ׁשיִנעֶקעֶרְׁשְרעֶרַא נא ׁשיִנְרעֶטיִצ א ןֵא ייֵז טְמעֶג סֶע נוא

 לעָמיִה ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלַמ יִד ץֶמָּפְׁשִמ ּוצ ,ןיִדה םוי רעֶד זיִא סאָד
 ןיִא ןעֶניֹוא עֶנייַד ןיִא ןעֶּבייַלְב טְכעֶרעֶג םיִנ ןעֶלעוֶו ייז ןעֶד ? .ןיד טיִמ
 רעֶד ףיוא ןעֶמּוק אָד עֶלַא נּוא לו .דַחַּפ םיֹורְנ ייֵז ןעֶּבאָה םּורְר ,ןיִד
 ױזַא ףנֵקֹבּכ , ףאָׂש עֶננּוי יֵד יונ ױזַא ריד ראַפ ןעֶרְהאַפְרעֶּביִא ןֶעּוהְט ,טְלעוֶו
 ענייז ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא רֶע טּוהְט ,עֶדאַטְס ןייַז טעֶסאַּפ ךּוטְכאַּפ רעֶד יונ

 גד ףיוא 5 ,ןעֶנעֶז ייֵז לְהיִפיוֵו ןעֶסיוִו לאָז רֶע יִרָּכ םּור ןייז רעֶסְנּוא ףאָש

 יטְסקְנעֶרעֶג נוא טְסְנעֶבעֶר נןא טְסְלייֵצ גּוא , ןעֶרָהיִפְרעֶּביִא טְסְכאַמ .ּוד ,טאָנ

 עא ןצ ץעֶזעֶנא פא טְסְרייַנְׁש ּוד דֹוּתְחַפְ ,ׂשיִנעַפעֶשעֶּב עֶלַא ןּופ שפנ םאָד

 *ןעֶכאַו עֶרעֶדְנַא רעֶדַא הָסנְרַּפ ןעֶפְראַד ייֵז סאוָו ׁשעֶנעֶפעֶׁשעּב עיד

 :ןיִד רַזְג רֶעייֵז טְסְּבייֵרְׁש ּוד נוא בֹוּתְבת

 שארכ 6 18 (ט"ע רווחמ)
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 הָמַּכ :ןּומְתָחַי רּופִּכ םוצ םֹויָבּו ,ןובַתָּכַי הָנָשַה ׁשארְּב

 ימ .תומי יִמּו ,הָיָחִי ימ , ןּואְרַּבי הֵמַכְו , ןּורְבַעַי
 ,בָרָחַב ומ שאב ימּו .םימב ימ ,וציקב אל יו ,ֹוציִקְב
 יִמּו ,ׁשַעַרָב יז .אמבב יִמּו ,בערב יִמ .היחב יִמּו
 יִמּו ,ַחּונָי "מ ,הָליֵקְסַב יומו ,הָקָיְנֲחַב ומ ,הָפָנַמַב
 ימ ,רֵסָיְתִי ימו .ולשי ימ .ףרסי ימו ,טְקָׁשְי יִמ .ַעּונְי

 ;םּורָי ימו , לֵפָׁשִי ימ ,יִנָעַי יִמּו ,רָשֲעַי

 ןוממ לוק םוצ

 הָקָרְצּו הָלֵפְתּו הָבּושתּו
 ;הָרזְנַה עור תֶא ןיִריִבעַמ

 ה ו ראו ר 4

 םשח תשורק | ל שוריפ |

 קילל למי, לב  ןערעוו הנעה שאר ןיע "אל שאר
 ירא ףיֹורעֶד א ר טְלאוועֶג רּוּפַּכ םוי נא | ןע ְביִרְׁשעֶג יי

 לֶהאָמ עֶגיִנייֵא ןעֶמעֶּבעֶג ךיוא ןיילא טְשְריִּפ רעָב לֶהיִפיוו הֶמֵּנ ,ָּתָמֲתַחֹ עֶג יז ןעֶרעוֶו

 ראָג רעֶּבָא סאָד טאָה ןֹוְמַא 'ר ,עָּכְלמ 991 ,טלָעוָו רעֶד ןּופ אפי ןעֶלאַז

 םִע רעוֶו גּוא ,ןעֶּבעֶל לאָז םִע רעוו ,ןעֶרעֶֶו ןעֶּפאַׁשעֶּב ןעֶלאֶז לֶהיִפיוִו נוא
 לאָז םֶע רעוֶו נוא ,ןעֶּבעֶלְסיֹוא רֶהאֵי עֶנייַז לאָז םָע רעֶוֶו ,ןעֶּבְראַטְׁש לאָז

 נוא ,רעֶסאוַו ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז סֶע רעוֶו ,ןעֶּבעֶל םיוא טיִנ רהאי עֶנייַז
 ְךֶרּוד ןעֶרעוֶו גיִרָהָנ לאָז סַע רעוֶו ,רֶעייַפ ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז םַע רעוֶו

 לאָז םִע רעֶו ,הָיַחַא רוד ןעֶמּוקְמּוא לאָז סֶע רעוֶו נּוא ,רְרעוֶוְׁש רעֶד

 ןעֶמּוקְמּוא לאָז םֶע רעוֶו ,טְשְראָד ראפ רעוֶו נוא ,רעֶגְנּוה ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש

 יִרעֶד לאָז סע רעונ , גאָלְּפ ןיִא ןעֶבְראַטְׁש לאָז םִע רעֶוֶו נוא ,םעֶרּומְׁש ןיִא

 לאָז סֶע רעוֶו ,ןעֶרעוֶו .טְנייֵמְׁשְרעֶפ לאָז סע רעוֶו נּוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶגְראוָו

 נוא ,טְליִטְשעֶג ןייז לאָז םִע רעֶוֶו ,דנְ עֶנ ןייז לאָז םָע רעוֶו נוא ,ןעּור

 ןייז ןעֶמעֶנּוצ ןעֶלאָז עֶרעֶדְנַא ןעֶמ טְנייֵמ םאָד טְקּוצְרעֶפ ןייז לאָז םִע רעוֶו

 םֶע רעוֶו נּוא ,ןייז דֵנּוזעֶג לאָז גוא הָוָלַׁש ןעֶּבאָה לאָז םַע רעו ,רָלעֶג
 ,ןעֶרעוֶו טְמיִרָאְרעֶּפ לאָז םִע רעוֶו ,םיִרו סי טיִמ ןעֶרעוֶו טְפאָרְטְׁשעֶג לאָו

 לאָז םָע רעוֶו נוא ,ּפאָרַא לאָז סע רעוֶו ,ןעֶד ְרעוֶו ףייר לאָז םָע רעוֶו נוא

 : ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד
 ןעֶנעֶו וירש .הקהצ ,הָלְפְּת ,הָבּוׁשְּת ,ןעֶכאַז ייֵרְד יִד נוא הלל הָבְוש תא

 : הָריִזָנ עֶזייַּ יִד לֵּמַבָמ
 8 ד 18 (ט"ע ריזחמ)
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 ִּב .תוצרל ַחֹונְו סֹועְכִל הֶׁשֹק .ּךֶָלִהְּת ןֵּכ ּדְמִׁשְּכיִּכ

 ,הָיָחְו ויָכָרְדִמ ֹובּוׁשְּב םִא יִּכ תמה תֹומְּב ץופחת אל
 :ולְּבַקְת דָיִמ בּוׁשָי םִא .ול הֶּכַחְּת ותומ םוי דע

 ושב ,רֵפָעָל :ופוס רַפַעַמ ודוסי םדָא ;םֶדָ רֶׂשַּב
 ץיֵצְכּו .ׁשֵבָי ריִצָחַּכ .רָּבשנה םֶרָהְּכ לושמ ֹומְחַל איֵבָי
 קָבָאְבּו תֶבֶׁשֹונ ַחֹורְכּו הָלָּב ןֶנֶעֶכּו ,רֵבֹוע לֵצְכּו .לֵבֹונ

 ;ףֹועְי םֹולֲחַכְו חרופ

 :םִיַקְו יח לא ְךֶלֶמ אּוה הֶּתַאְו
 "אאא" אא א 7 "א"י" "ר

 ןֹונְמַא 'ר סאָד ןעֶגאַטְׁשעֶגְנָא קְראַטְׁש רֶעייֵז םֶהיֵא ױזַא םיִמֲחַרֲה תַרְמ ףיוא טיימעֶּב - א עי א ראו ןעֶמאַנ ןייד יונ יֹוזַא ןעֶד וטל יִּכ ועָד םֶהיֵא טאָה לְהאָמַא ,ןעֶנעֶה טְלאוָעֶג טיג טיע שוריפ םשה תשודק
 גד הֶׁשֵק ,םיִמֲחַרָה תדמ ביול ןייד זיִא וע טאָה ןעֶנעֶֶו יול טְנעֶקעֶג טיִנ םֶהיִא ןופ טאָה
 נוא ןעֶנְרעֶצְרעֶד ןצ רֶהעוָוְׁש טְסיִּב ןוא ןעֶנְנּוועֶּב ףיֹורעֶד ףימ ליונ ְךיִא טְרעֶפְׁשְנֶעיַג

 ּוד ןעֶר ** י? .ןייז םִיַפְמ גְנּורְג ךיד ןעֶמ ןאָק זָגֹורְּב טְסְרעוֶו ּוד ןעוֶו
 טְזאָל הָבּוׁשְּת טּוהְמ םִֶע זַא .ראָנ ןעֶּבְראַטְׁש לאָז עֶׂשָר רעֶד טיִנ םְסְליוִו
 רע זַא םֶהיִא ּומְסְראוַו ןייַרַא טוט ןייז ןיִא יב נא רו .ןעֶּבעֶל ם םֶהיֵא
 זַא תמא דיִא םאָד סא .לֵּבַקְמ רֶלאַּב הָבּוׁשְּת ןייז ּוטְסיִּב הָבּוׁשְּת םּוהְט
 רֶצי רֶעייֵז טסייו] וד נּוא רעֶפְׁשעּב רֶעייֵז טְסיִּב ור ליוו םאָד טְסיִּב וד
 רוסי רעֶד פא .ייֵז ןעֶגיִדְניִז םּורְר שייֵלְפ נּוא םּולְּב ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד יג ,עֶרָה
 רֶע יׁשִפִנ .רֶרָע רעֶד ּוצ זיא ףוס ןייז וא דְרֶע ןופ זיִא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ
 ּוצ ןעֶבעֶלְנעֶג זיִא רֶע ייׁשְפ .הָסָנְרַּפ ןעֶנעוֶו ׁשָפִנ ןייז ןייֵא יז טְלעמׁש
 ױזַא נּוא טְראַדְרעֶפ טְרעוֶו סאוָו ןאָרְג יונ יֹוזַא , ןעֶּבְראַׁש ןעֶנעֶכאָרְּבּוצ ןייֵא
 םאוָו ןעֶמאָׁש א יה ױזַא גּוא לי .טְליֹופְרעֶפ טְרעוֶו סאוָו גְנּוצאָרְּפְׁש א יונ
 יונ יוזא נּוא ,דְנעֶלְרעֶפ טְרעוֶו סאוָו ןעֶקְלאוָו ַא יונ וא ,טייֵגְרעֶּפ .רֶע
 נא טי ,קעוֶוַא טְהיִלְּפ םאוָו ביוטש יונ יֹוזַא גּוא ,טֶעייוו סאוָו דֶניוִוַא
 ףיוא יוזא ,םיִנ םֶהיֵא טְנּופעֶג ןעֶמ נוא קעוֶוַא טְּבעוֶוְׁש םולָחַא יו יוזא

 ;טְלעוֶו רעֶד ףיוא ׁשְטְנעֶמ רעֶד זיִא

 טְכאָה נןא טְסְּבעֶל ור סאוָו ְךֶלֶמַא טְסיִּב טאָנ ּוד רעֶּבֶא אה הָּתַא

 , : ;געַּבייֵא וצ דְנאַטְׁשעֶּב א
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 רַעַׁשְל ןיִאְו ְּךיִמָי ךֶרֹאָל ץק ןיאְו ְךיֶתֹוְׁשִל הבצק ןיא
 מש .ּךֶמֶׁש םּולע שרפל ןיִאו רוב תובפרמ

 ;ְךֶמְׁשִּב תאְרְק ּונֵמְשּו ךֶמֶׁשִל הֶאָנ הָּתאְו ְךֶל הֶאְנ
 ישידקמ לע ףמש תֶא שדקו ְךֶמֶׁש ןַעַמְל הֵׂשֲע ק'וח

 שדקנהו ץרענה ּךֶמש דובָּכ רּובֲעַּב .ְּךֶמֶׁש = = =
 טרוקב ףמש םישידקמה שֶדוק יִפרש ַחיִׂש רֹוסְּכ
 שּולָשְּב םיִׁשְלַׁשְמּו םיארוק .הָממ יִרְר םִע הָלֲעַמ יֵרָד

 :ׁשְדֹוקַּב השודק
 שודק שורק :רמאו הָז לֶא הָז אָרָקְו ְךֶאיִבְנ דִי לע בּותָּכַּכ

 אֵלמ ורוב ;ֹודֹובְּכ ץֶרָאָה לכ אלמ תֹואָבְצ יי שודק
 םָחָמּועְל ֹורֹובְּכ םֹוקָמ היא .הֶוְל הֶז םיִלֲאֹוׁש ויָתְרָׁשְמ םֶלּוע

 ; ּורמאי ְךּורָּב

 םשח תשודק ט"ע שוריפ
 יג לא ריס לי עז = עניי לצ פע ןייק יא סע יל יא

 רֶעייֵז לא רֶע לטאה טְשֶריִּפ ןופ וא ר וצ קֶע ןייק זיִא םֶע נּוא , ןעֶ אָ
 םאוָו , רעפְטִנֶע ןייג ףיֹוא טאַהעֶג הטלת קְראַטְש םָע גוא ,געְמ עֶנייַד ןּופ גל יד
 קַפְמ ַא טאַה רֶע זא ןּופ רעֶד םיֹוא טווייונ םִע יד וצ לְהאָצ ןייק ןגא םאמ ןייק זיא

 ןצ ְךעֶלְנעֶמ טיִנ זיִא םָע נוא ,דֹובָּכַה אָסָּכ ןייד םּורַא ןעֶנעֶז סאוָו םיִכָאְלַמ
 ןייש זיא ןעֶמאָנ ןייב ףמָׁש .ןעֶמאַנ ןייד ןּופ גְנּולעֶה ראפ סאָד ןעֶדייִׁשעֶּב
 טְסיִּב יִד טְזייוַו ןעֶמאָנ ןייב ,ןעֶמאַנ ןייב ּוצ ןייש טְסיִּב ּוד וא ריִד וצ
 ןייד טיִמ ןעֶפּורעֶג ּוטְסאָה ןעֶמאָנ רעֶזְנּוא גּוא יושי ,"הָיְהִיְו הָוה הי
 ןיִא "לא, נוא "לֶא, ןיִא לֵאָרְׂשִי ןופ תויתוא ףוס רעד ןעֶר ,ןעֶמאָנ

 ;טאָג ׁשְטייַט
 עֶרעֶזְנּוא זְנּוא ּביִגְרעֶפ וא ןעֶגעוֶו ןעֶמאָנ ןייד ןופ סאָד ּוהְט ו? הֵׂשֲע

 ייד ןעֶגיִלייֵה סאוָו יִד ףיוא ןעֶמאַנ ןייד גיִלייֵה נוא שרה .דָניִז
 זיִא אָד רעֶד ןעֶגעוֶו ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייב ןּופ סאָד ּוהָט ּוכֲעַּב .ןעֶמאָנ
 םיִכָאְלַמ יד ןּופ דייֵר יד ןּופ דוס רעֶד יונ די ,טְניִלייֵהעֶג נוא טְקְראַטְׁשעֶג
 םאָד עֶטְשְרעֶּבייֵא יִד יָד ,טייֵקְניִלייֵה טיִמ ןעֶמאַנ ןייֵד ןעֶגיִלייֵה יז סאוָו
 ןצ ןעֶנאָז ,ןעֶרּוי יד ןעֶנעֶז סאָד עֶטְׁשְרעֶטְנּוא יִד טיִמ ,םיִכָאָלַמ יד ןעֶנעֶז

 ;טייֵקְניִלייֵה טיִמ שודק לְהאָמ יירד ריִד
 תויחו 9 16 א (מ'ע רוזחמ)
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 םיִׁשִמֲחַו םִיַתאָמְּב ,אָסַּכ תועְּבְרִמ הֶנֵה רֶׁשֲא תֹויַחַהְ

 םיִנָּפ םֶכְכֹוסְּבֹוּב תּוׁשֲעֹוג ,אָסָּכ תֹופיֵנְכַמּׁשֵׁשְו
 אוה .אסכל יּוטָנ םְשאֹרְּב עיקר תּומָד ,אֵסְּכִל םיִנָפְּב
 הֵאְרַמְּכ עיִקְרָל לַעַמִמּו ,ֹאָסָּכ ֿביִבְׁש ובו חַרָקח ןיִעְּכ
 תושָח ןזה :אםפ ליחמ תואל יִלְּב תועז ,אֵסָּכ תומר
 תוזיזמ אלו קָזַּבַּכ תֹוסְמ ,אָסַּכ תֹוׁשיֵעְרַמ בֹוׁשְו אֹוצָרְּב
 :אָסָּכ םוקמ ליֵכְי אל םוקמ לָכ יִּכ תֹועְדוי ,אָסַּכ דוה
 תעל ,אָסְּכל הרשי הֵרְׂשֶע ׁשֵמֲחַו תֹואָמ ׁשֵמָח לֶגְר ףּכ

 תֹופְלַעְתִמ ,אֵסָּכַל תַחַּתִמ תוצפוק רֵאָפָל הָניִׁשְרַּת
 תואושנ םֶהְו תואשונ תוארנ ,אָסּכ לע בֵׁשֹוי םֶר דַחַּפִמ

[| 

 ט"ע שוריפ = םשה תשודק
 ייִז םאוָו ׁשְרֹוקַה תויח יִד רֶׁשֲא תֹויַחְו יִד םֶהיֵא טאָה סָע גוא ו"ח ןעֶּביֹולְנ ןייז גּוא
 רֶעייֵז ןעֶראוָועֶג ויִא גגא ,טֶקְנעֶבְקעֶג רֶעייֵז ךאצ
 ןעֶטייֵז .רֶעיִפ יִד ףיוא ןעֶנעֶז ן רעֶד ףיֹוא טְנייִוועָב קְראַטְׁש טאָה גוא גיִרָעיֹורְמ
 עֶרֶעייֵז טיִמ רובכה אָמָּכ םעֶד ןּופ ןעוֶויִג קֶפְס ליִּמַמ יונ יא טאָה רֶע סאוָו דְניִו

 ביִצְפּופ גוא טְקעֶז גוא טְרעֶדְנּוה ייוָוְצ ןקפוקופ יא סא יו עפר עלייה ןייג וא
 םעֶד ייֵּב ןעֶמרּומְׁ ייֵז דֹובָּכַה אֵמְּכ םעֶד םּורַא יז ייֵז ןעֶלְמאַז ןעֶלְניִלְפ

 יִז סאוָו הָניִכְׁש רעֶד ראפ דַחַּפ סיֹורְג ןּופ םיִנָּפ רֶעייֵז ּוצ ןיִקעֶד גּוא לֹומְׁש
 רעֶּביִא זיִא לעֶמיִה ןייֵא ןופ ְלאטְׁשעֶג ןייֵא תו ,לּוטִש רעֶד יע טהור

 נוא דובַּכַה אֵמָּכ רעֶד 'טלעֶקְניִ םֶהיִא ףיוא נוא זייֵא ןופ טלאמַשענ ןייֵא
 יִד תש ,דֹובַּכַה אֵמְּכ םעֶד ןופ טְלאַטְׁשעֶג ןייֵא זיִא לעֶמיִה םעֶד רעֶּביִא
 םעֶד ןּופ ׁשעֶנְרעֶּטיִצ תַמֲחַמ ראָנ טייֵקיְדיִמ ןופ טיִנ ןעֶציוִוְׁש ׁשֶדֹוקַה תויַח

 ראפ ׁשעֶנְרעֶטיִצ ןופ רעָה גּוא ןיִה ןעֶפיול ייֵז ןעֶלייֵא ייֵז ,דֹובָּכַה אֵמָּכ
 ּאָסָּכ םעֶר טיִנ ןעֶריִר גוא ןעֶקְנּופ יֵד יונ ןעֶּבעוֶוְׁש ייֵז ,רובָּכַה אֵסַּכ םעֶד
 גּוניִג טיָנ זיא ּטָרֶא ןייק סאָד ןעֶסייוֵו תֹויַח יִד ישו" , טֶרָא ןייז ןופ דֹובָּכַה
 היה רעֶכיִלְטיִא ןּופ םיִפ יִר ןופ ןעֶלאַּב יִר 5: .רֹובֵּכַה אֵסִּכ ּםעֶר ראפ
 לאָצ יד יונ יוזא נְנאַנ רָהאָי ןְהעֶצְפּופ נּוא טְרעֶדְנּוה ףעֶניִפ גְנאַּל ןעֶנעֶז
 םעֶד ייַּב ְךייֵלְג ןעֶנעֶז םיִּפ עֶרֶעייֵז נּוא ןָא טְפעֶרְמ הָרָׁשִי טְראוָו םעֶד ןּופ
 מאָנ ןעֶּביױל ּוצ תּוׁשְר ןעֶמעֶנ ייֵז זַא טייצ רעֶד וצ תעָ ,רובָּכַה אֵסַּכ
 ןעֶרעוֶו ייֵז ,הָריֵׂש ןעֶנאָז ּוצ דֹוכָּכַה אָמַּכ םעֶד רעֶטְנּוא ןופ ייֵז ןעֶגְנירְּפְׁש
 .רֹוכֵּכַה אָמְּכ םעֶד ףיוא טָציִז סאוָו טאָג םעֶנעֶּבאַהְרֶע ןופ רַחַּפ תָמֲחַמ ְךאוְׁש
 תָמָא ןיא רעֶּבא רֹובֵּכַה אָמָּכ םעֶר ןעֶגאָרְמ ייֵז םאָד םיוא טְזייוַו םַע ףיא

 ןערעוו 10 16 (מ"ע רוזחמ)



 951 וככ | הנשה שאר לש א םויל ףסומ
 תַריֵתַע ,אָמָּכַל םֶלֹוע תֹועֹורְז תחַּתִמ תֹולְבָס :אֵסְּכ םִע
 ּומְצֶע םִא םיעשפ ,אֵַּכ ףֵנּכ הָניִּפַרְּת לַעֵתְּכ וז
 לוק .אָמַּכ ןנָע זֵשְרַפיןיִטְסי יִּכ ררוצ ,אָמְּכ תוקישמ
 רַעְב ץיִלְי םיִמֲחַר ,אֵסַּכ יֵנְּפ זַחַאְמ לעי תַעְל רֶפוש
 םָלּואְּב תֶבֶׁשִמ הָצְרִי םִא טָפוׁש ,אֵמֵּכַּב םיִמּושר
 תֹויַח עַּבְרַא ,אָסְּכַּב הקוקח ןֶפִי םֶּת תיִנְבַּת ,אֵסּכַה
 ונֲעַמְל לֵּבַנְל יִּתְלַבְל ןח :אָסּכ םִע תֹואָׂשְנִמּו תֹואָׂשֹונ
 םיִעָטְנ יבשויל רוכז ,אָסִּכ עיִנְפִיְו הָּפ הָצְפִי רוע ,אֵמַּכ

 ;אֵחְּכַּב ְךֶמֶע רֶׁשֲא
 םשח תשודק | ט"ע שוריפ

 הבגש ה א } ןעֶגאָו םֶהיֵא לאָו רֶע ןינמא 'ר ףאָנ ןעֶגאַרְטעֶג ןעֶרעוֶו 1 תּל .דובַּכַה טָקישעְג טְׁשְריִפ רעֶד טאָה גאָט רעֶטיוִד שו אָחָּכ םעֶד טיִמ ןעֶגאָרְטעֶג ייז ןעֶרעוֶו

 ןעֶטְנּוא ןופ זיִא יִז םאוָו טְלעוֶו עֶצְנאַנ רעֶד טיִמ נּוא דֹובָּכַה אֵסָּכ םעֶד טיִמ
 םוינ לֵאָרְׂשִי יד ןופ הִֶּפְּת יִד זַא תני ,םעֶרַא ס'מ טאָג ןָא טִּפיִנקעֶג ןָא
 עֶרעֶדְנַא .רעֶר ןופ עֶנייֵא לעֶגיִלַפ יִד ןעֶרייֵׁש וצ גוא פא ייז ןעֶאָל ףיורא
 ןּופ תֹוריֵבַע יִד ןעוֶו פיש ,אוה ְךּורָּב טאָנ ראפ ןעֶמּוק לאָו הָלָפְּת יִד יִרָּכ
 לאָז ןטש רעֶד סאָד לעֶגיִלְפ עֶרֶעייֵז ייֵז ןעֶטְפעֶהעֶּב | קְראַטְׁש ןעֶנעֶז לֵאְרׂשִי
 רעֶר זַא רגוצ , ןייַז רצ גרטקמ דֹוכֵּכַה אָמְּכ ּםעֶר ראפ ןעֶמּוק ןעֶנאַק טיִנ
 םּורַא ןעקְלאוָוַא טאָנ טייֵרְּפְש ראפ לֵאָרְׂשִי : ףיוא ןייַז ּוצ גֵרְּמַקְמ טְמּוק ןָטָׂש
 רעֶד ןיִא ליל .ןעֶמעֶרמ ּוצ ןעֶנאק טיִנ לאָז ןטש רעֶד דֹוכַּכַה א םעֶד
 ּטְנְנעֶרְּב נוא לוק סאָד ןָא טאָג טְמעֶנ ףיוא טייֵג רפוש ןּופ לוק סאָד זַא םייצ
 פֵאָרְׂשִי יד ראַפ ם'זמוג ןייז ץיִלְמַמ לאָז רֶע יִדְּכ דובֵּכַה אָ םעֶד ראפ סֶע
 םעֶד ןיִא טְציִרְקעֶגְסיֹוא נוא טְנעֶכייִצעֶג ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו תובא יִד תֹּוכְזִּב
 ְןיִא ןעֶציִז ןעֶלעוֶו םעוֶו רֶע זא רעֶטְכיִר רעֶד טאָנ מו ,דֹובָּכַה אֵמַּכ
 ףיִז לאָז רֶע ריס ןעֶטעֶּב טייֵמְׁש ןידה תַדְמ ןּופ ל להוטש יד ּואוו ץאלאָּפ
 "דובָּכה אָמּב ןיִא טְציִרְקעֶנְסיֹוא םאוָו בֹקֲעַי ןּופ טְלאַטְשעֶג רעֶד ּוצ ןעֶרעק
 רֶעיִפ יד לבא ,ןעֶנעוֶו תּוכז ןייז ןופ יי םֶחַרְמ זָנּוא רעֶּביִא ְךיִז לאָז נּוא
 ףובַּכַה אֵסַּכ םעֶד טיִמ ןעֶגאַרְמעֶג ןעֶרעֶוֶו גּוא .ןעֶגאָרְמ סאו ׁשֶדוקַה .תֹויַח
 םיִבֹקֲעַי ןופ לאָז רֶע לֵאָרְׂשִי ןופ דֶניִז יד ןייַז לַחֹומ לאָז רע טאָנ ןעֶטעַּב
 רובה אָחּ רעֶד רֶהעָמ ְךאָנ יש ,רֹובֵּכַה אָסָּכ םעֶר ןעֶמעֶׁש ראַפ טיִנ ןעֶגעוֶו
 ,טאָג רעֶּביִל טְנאָז נּוא לֵאָרְׂשִי יד ראַפ םעֶּב נּוא ליומ ןייז טְנעֶפֶע ןיילא
 ָןיִא טְנעֶכייֵצעֶג ןעֶנעֶו ייֵז סאו ןדע ןג ןיא ןעֶציִו םאוָו תֹובָא יד קְנעֶרעֶג

 ;דֹובַּכַה אֵמְּכ ןייד
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 םערתי זָאָו ,אָסְכְו םודָה ָּתְמַׂש סֶמיִלָע רֶׁשֲא  םיקוצמ םָחַר ןוח

 בורכל בּורְכּו ןְפֹואְל ןָפֹואְו ,אָסְּכַה שעריו לֵגְלִנַה
 ;אֵסְּכ תַמּועְל הָיַחְל הָיַחְ

 .םוקמ הָיַא .הֶזָל הֶז םילאוש ויָתְרָׁשְמ םֶלוע אֵלָמ ֹודֹובְּכ ןח
 יי  דֹובָּכ ְךּורַּב להק ;ּורְמאֹי ְךּורָּב םֶתָמּועְל ורוב

 םיִדֲחַיְמַה םַע ןֹוחָיְו .םיִמֲחַרְּב ןֵפָי אּוה ּומֹוקְמִמ :ומוקממ
 עַמְׁש הָבֲהַאְּב םִיַמֲעַּפ דיִמָּת םוי לָכְּב רקזבו ברע ימש

 ; םיִרְמֹוא

 ְךֶל תֹובָבְל ינש ,רֵחַיְתִהְל הָבּוׁשְתִּב םיִאּולְּת ךֶמַעְו
 .רֶחֶא בֵל אֹוׂשְנ םיַּפַּכ ןויקנְּב ץחר .דֶחֶאָל רַחַאְּנ

 טושפ רַפֹוׁש ןּויִצ ,דָחֶא בל ףֹופָּכ ףּופָּב רֶפוש לוק
 ,דֶחֶא רּובל םָּב ּורָצּוי םיִמָי רוּפ ,דֶחֶא בל טושפ

 6 אא א///ר

 ט"ע שוריפ םשה תשודק

 יִד תּוכְזִּב םֵחַרְמ ְךיִז ייז טייפ םֶחַר 6 7 םאָה ןעננאַגעֶג יג וא 'ר יא

 ףיוא טְסאָה וד סאוָו םיִקיִדַצ טוה  ,ןעמיקעג .טינ ןינְמַא .'ר ווִא הָנשְַא
 נוא לעֶמיִה ךעוֶועֶג דסימ תֹוכְז רֶעייֵז = רֶע ,לָהאָמ ייֵָד סְהיִא ְךאָנ טְקיִׁשעֶג טְׁשְריִפ רעָד
 תויח יד זַא לאַמְטְסְנעֶר ןוא ,רֶרֶע טְׁשְריִפ רעֶד םֶהיֵא טאָה , ןעֶמּוקעֶג טְׁשיִנ ְךאָד ויִא

 ןיא ןעֶנעֶז תולזמ ףְלעוֶוְצ יד סאו לגלנ רעֶד טְמעֶרּוטְׁש לֵלַּפְתִמ ןעֶנעֶז

 ןעֶרעֶדְנַא םעֶד ּוצ ןפוא ןייֵא נוא פאו .טְמעֶרּוטְׁש רובָּכַה אֵסַּכ רעֶד "נא םֶהיֵא

 עלא יד עֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ הֶיַח ןייֵא נוא ןעֶרעֶדְנַא םּוצ בּורְּכ ןייא גוא

 ;לֵאָרׂשִי יִר ראַפ ןייז ּוצ לֶלַפְתַמ דוכָּבַה אֵמַּכ םעֶר ראפ יז ןעֶלעֶטְׁש םיִבָאְלַמ
 הָבּושְּת םיִמ ןעֶגיִנייֵאְרעֶפ וצ ןעֶפאָה לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייַד נא םיִאּולּת מע

 ןעֶלאָז עֶרָה רֶצָי םעֶד טיִמ בוט רֶצָי רעֶר רמו רעֶצְרעֶה עֶרייֵג |
 דָנעֶה יד ןעֶשאוַו וצ טאָנ רעֶגיִצְנייֵא וד טְסְניִד ןייד ןצ טְניִנייֵאְראַפ ןייז

 .ץֶראַה עֶניִצְנייֵא יד טאָג ּוצ ןעֶּבייֵה ףיוא ןצ תוריבע ןּופ | ןייֵר ץְנאַג
 הָנֵׁשַה שאר טְזאַלְּב ןעֶמ סאוָו רָּפֹוׁש םעֶנעֶנייֵּבעֶג םעֶר ןופ לוק רעֶד לי
 ןעֶבייֵצ רעֶד ןֹיִצ ,םאָג ּוצ ןעֶגייֵב ץְראַה עֶגיִצְנייֵא יד לאָז ןעֶמ םאָר טְזייוֵו

 סאָד טְזייוֵו תיִנֲעַּתַא ןיא ןעֶזאַלְּב טְנעֶלְפ ןעֶמ םאוָו רפוש ךעֶבייֵלְג םעֶד ןופ

 לרוג רעֶר רופ .ןעֶטייֵקְמּורְק עֶרְהיֵא ןופ ןעֶכייֵלְנמיוא ץֶראַה יִר לאָז ןעֶמ

 סאו נעֶט עֶלַא ןופ הָנָשַה שאר נאט םעֶד ןעֶּביֹולַק ּוצ םיוא ןעֶלאַפעֶג זיא

 טֵּפְשִמ םעֶד ראַפ ןייג ףרור עֶלַא על גאמ םעֶר ןיִא םאָד ןעֶפאַשעֶּב ןעֶנעֶז
 ןופ 16 א (מ"ע רוזהט)
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 תֶקְדְצְּב םיִכּומְס ןח ;דָחֶא רַצֹוי יִנָּפ ליִּבְקַהְל וב םיִרְבוע
 םיחמבּומ , דַחויִמּ דיִחְי ףֵבסַּב םינעשנ ,דַחֶא היה בָא

 : ; דָחֶא בָא רָשויִבו (םֶתֶּב א"נ) םֹותְּב

 יוג טופש אָסְּכַב ּתְבִׁשּכ | דַחא לוק תִיָנֲע ומל רֵכְזִהְל
 .תובוט , רֶחֶא ףֶלֶא יִנֵמ רֶׁשֹוי ץילמ דיִמֲעַי , דָחֲא

 ,רָחֶא טפשמל חַרֶזֶאְו רֶג בושח ,דֶחֶאְּב ֵעיִבְׁשַּב דיִנֵהְל

 וישעמ רֶׁשֲאַו ,דָחֶאְל םַניִד ערומ םֹויַחָמ ערו ך
 תרשע קיִדְצַהְל ץֶפָחֶּכ אּוה , דחַאוי רושִע דע םיִלּוקְש
 לכל ירצ תָּת םיִבֵּׁשַל הָחּותִּפ תֶלֵד ,דַחיי הבושת יִמָי
 דָחָאְּב דַחֶא ׁשיִנַהְל עֵׁשִרְו תו הָלֹוג ,דָחֶאו דַחֶא

 םשה תשודק ט"ע שוריפ
 גוא .רְלאַטעֶג טיִמ ףינ וצ ןעֶגְנעֶרְּב טְוָלעֶג ייֵז פיִנָּפ ,רעֶפעֶׁשעֶּב ןעֶניִצְנייֵא ןּופ
 ּמפיִב סאָו ראפ עב סא יה 5 ןופ תּוכְז םעֶד ףיוא ךמוס ְךיִז ןעֶנעֶז
 ףיוא ףיז ןעֶזאַלְרעֶפ ייֵז פיצי ,רָחֶא ןעֶפּורעֶג טְרעוֶו פאו ּוניֵכָא םָחהָרְבַא
 יז פיט ,ךיִתָי כא עֶועֶג | זיִא רֶע סאוָו קָחְצִי תריקע ןּופ תּוכְז םעֶד

 | ';םיִּמַבְׁש עלא ןצ רעֶטאַפ יא ןעווענ זיא סאוָו ֿבקֲעַי ןופ |
 טְרעֶּפְטְנֶעעֶנ ןעֶּבאָה ייֵז םאוָו ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג ייֵז וצ לאָז םִע יט? רֵכָוהְל

 ףיוא ןעֶצעֶז ְךיִז טעוֶו רֶע זַא ,לוק ןייֵא טיִמ "ֵעַמְׂשִנְו הֶׂשֲעַנ |
 ןופ ןעֶלעֶטְׁשְפיֹוא ןעֶבאַמ רֶע לאָז קְלאַּפ ןייֵא ןֶמָפְׁשִמ ּוצ להּוטש רעֶד
 ףיוא ןייז תּוכְז דֵמַּלִמ לאָז רע רֶׁשֹו ץיִלַמ ןייֵא םיִכָאְלַמ טְנעֶזיֹוט ןעֶׁשיוִוְצ
 ּזיִא אוו ׁשֶדֹוח ןיִא גאָמ ןייֵא יִרְשִּת זיִא סאָד ׁשְרֹוח ןעֶטְנעֶּביִז ןיִא לֵאָרְׂשִי
 ןעֶד ,טְָּׁשִמ ןייֵא ןעֶּבאָה עֶשיִמייֵה גוא עֶדְמעֶרְּפ יִד בּוׁשָה ,הָנָשַה שאר
 רֶעייֵז טְמיִטְׁשעֶּב גאָט ןעֶניִטְנייַה ןּופ טְרעוֶו עָשְר םעֶד םיִמ קיִדַצ םעֶד
 םּוצ ןעֶּביִרְׂשעֶג ןָא טְנייַה טְרעוֶו קידצ רעֶד ,טאָג ןעֶניִצְנייֵא םּוצ טָּפְׁשִמ
 םיִׂשֲעַט עֶנייַז סאוָו שְטְנעֶמ רעֶד נא ,םיוט םּוצ עַשָר רעֶד נּוא ןעֶּבעֶל
 םוי זיִּב טַּפְׁשִמ ןייז טְּבייֵלְּב תֹוריֵבַע ּבְלאַה נא תֹוָצִמ לאה ,ְךייַלְנ ןעֶנעֶז
 יִד רֶע טאה ןעֶּבייַלְּב טְכעֶרעֶג לאָז ׁשְטְנעֶמ רעד ליוו טםאָנ לייוו ,רּוּפִּכ
 | יהָבּוׁשְּת ימי תֶרֶׂשֲעג יד ןיִא תל ,טְלעֶטְׁשעֶג ּוצְרעֶד 'הֵבּוׁשְּת ּת יֵמי תֶרֶׂשֲע .
 בְנּולייַה א ןעֶּבעֶג וצ ןוהמ הָבּוׁשְּת ןעֶליוִו סאוָו יִד ראפ ןעֶפַא רֶעיִט יִד זיִא
 יָד טיִמ תֹוָצְמ יִד טְקעֶדְטְנֶע "אה ָךּורַּב טאָנ הָ .רעֶרְנּוזעֶּג ןעֶכיִלְטיִא וצ
 ָֹוּבְׁשֲח םעֶד ןעֶכּוז ּוצ ףיוא ןעֶרעֶדְנַא םּוצ .םיִנייֵא ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ייֵז תוריָכע
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 ימי נו קי םִא זח :דָחֶאָל דָחֶא אֹוצְמִל ןֹשֶח קב

 ; רֶחֶא םע די לכו טומת תעל דחא אוה
 הָפ עַמְׁש תֶדֶמְתַמֲה תאז , דָחֶא םֶכָׁש תַמִמ ֹומָל רֹוּכְוִי דוע ןח

 :דַחֶאל דַחְיַל רחשו ףשנ תשנור , דָחֶא

 בֶרֶע ומש םירָחימה םִע ןֹוחָיְו .םיִמֲחַרְּב ןֶפֵי אוה ּומֹוקְמִמ
 :םירמוא עַמְׁש ,הָבֲהַאְּב םִיַמֲעַּפ דיִמָּת םוי לֵכְּב רֵקֹובָו

 אּוח .ּוניִחְלֶא אוה רח זז ; דָחֶא יי וניָהְלָא יי לארשי עמש חוק
 .תיִנָׁש ויָמֲחַרְּב ּונָעיִמְׁשִי אוהו , ונעישומ אוה ונָכְלמ אוה ּוניִבֲא

 ; םיקלאל םֶכָל תֹויְהִל ,יָח לָּכ ִניֵעְל

 תֹוָצִמ ןְכֹוּת םֶהיֵרְבַא לֶכְּב ְּךיֶרֲאְפִמ לוק ןֹוזָא הֶּתַאְו
 ;םֶהיֵרָבַא הָנֹומְׁשּו םיִעָּבְרַאְו םִיַתאָמְּב .םֶהיֵׁשֲעַמ

 ;םֶהיֵלְנַר ףַכְּב םיִׁשּלְׁש ֹומָּכ .םיִׁשֹלְׁש ַעֹוקְּת ׁשֶדֹוח הֶזְּב
 ט"ע שוריפ םשה תשודק

 2 = 77% 6 םאוָו הֹבּוׁשִּת ןייב זיִא יט גּוא .טְקיִׁשעֶג ריד עוֶו טאָג זַא = .ןעֶגּוצְייֵא ןעֶרעֶג ןּופ = דאנ לי יד ר יי יש אפ
 גגרטק םעֶד ןעֶכאַמ לוטש ןעֶלעֶו א ןעֶרעֶפְטְנֶע ּוצ ןעֶבאָרְפְׁשְרעֶפ המ טְסאָה יד
 סֶע טעוֶו רֶהעוָו = = ןּופ ּבאָה ְךיִא סאָו ףאו רעֶד ףיֹוא געֶמ ייב+
 , םְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא ןֹונְמַא 'ך טאָה . טְרעֶגאַּב ריד

 טפארק יִד שדאלסיוא וא : ןעָשטילנסיוא ךיז טעוֶו סֶע א תַעָשְּב ,רעֶנייֵא
 פאַר ןעֶגיִצְנייִא ןייז ןעֶוייוַועֶּב טאָג טעוֶו טְסְלאַמעֶד לֵאָרְׂשִי ןּופ

 2 ייֵז םאוָו גְנּונייֵנ סאָד עג ייֵז וצ רֶע לאָז עדו יי דוע

 םעֶר ןעֶגיִצְנייֵא ּוצ שט ג וא םניִבָא ןעֶלייֵא ייֵז ילֵאְרׂשִי ַמְׁש, ירנעֶטְׁש
 ; טאָג עני

 יִרְשִּמ שרוח שאר אמ םעֶד ןיא חג .לערילג יצְרעֶפנּוא;ֶכָא טְרעֶדְנּוה
 ןָעזָאלּב 14 16 א - (ט'ע רוזחמ)



 25 חבכ | הנשה שאר לש א םויל ףסומ
 םיִׁשָנ :םֶה ךיִלּוסְרִקְּב הֶרָׂשֲע ֹומָּכ .הֶרָׂשֵע םוי יֵפְסּומ יש
 ;םֶהיֵקֹוׁשְּב םִיַּתְׁש ומכ .םיתש תיִרֲחַׁש הָביֵת ינפ
 ;םֶהיֵּכְרִּב לע הָׁשָמֲח ומָּכ .תשמח וכ תירק םימושר
 :םהיתוכריּב דחא ומּכ ,דֶחָאְּב אָסָּכַּב עוקת םישורד
 ;םֶהיֵלְטּוקְּב הָׁשִלְׁש ומּכ ,הֶשלש ׁשֵלַׁשְל ּובְׁשִמִי ןֶרָק
 הרשע יתשע ֹומְּכ ,הֵרָׂשָע יתשע שדוח יפְסּומ ןַה
 הָעְׁשּת ומ .עֵׁשֵּת תֹוכָרְּב םָׁשֲחַל ןוקצ ;םֶהיֵתֹועְלַצ
 .םישלש תורפושו תֹונֹורְכִזו תויָכְלַמּו : :םֶהיֵתֹועֹורְזִּבָׁש
 הנומש .םיִדיִמְּת לֹולֵּפ ;םֶהיִדְי תַסיִפָּב םישלש ומכ
 ; םֶהיֵתֹורְרֶׁשִּבִׁש תֹויְלח הֵרְׂשָע הנומש ומּכ .הָרָשַע

 "א

 םשה תשודק ט"ע שוריפ
 ףיא ןעֶּבעֶג טְראוְטְנַא ןייק יא לעוֶו יא יִד ןעֶנעֶק ,תולוק גיסיירד ייֵז ןעֶזאָלְּב
 ,טְגְגֹואְלְרעֶפ ריִמ ןּופ טאָה רֶהיֵא סאָו ְךאַו עיד ׁשְטְנעֶמ ןייא סאוָו רעֶדיִלְג גיִסייִרְר

 שאר ןּופ ףסּומ ןּופ תֹונָּבְרִק יִר פופ יש ,םיִפ יִד ןופ ןעֶלאַּב יִד ןיִא טאָה
 ןעֶׁשְטְנעֶמ םאוָו רעֶדיִלְג ןְהעָצ יר ןעֶגעֶק ןְהעֶצ ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶז הָנָשַה
 ןצ לֵלַּפְתִמ הירפ רעֶד ןיִא ןעֶנִהעֶגעֶג ייֵז םיִׁשָנ ,לעֶבעֶנק ערעייז ןיִא ןעֶּבאַה

 ןעֶׁשְטְנעֶמ םאוָו לעקְנעֶש ייווצ יד ןעֶגעֶק ףסומ גוא תיִרֲחַׁש תֹולָפֶּת ייוֵוְצ ןייז
 רעֶד ןיִא טְנייַה ןעֶגְייל ןצ + עֶשְּטנֶמ ףְניִּפ ףיוא עפר יי םיִמּוׁשְר ןעֶבאָה

 רעֶד זיִא רֶע סאוָו הָנָּשֲה שאר 'גאַמ םעֶד ןיִא עזאָלב ןעֶפְראַד 1 שר
 פאה על סאו דיִלָנ יא םעֶד ןעֶנעֶק שרוח ןיא ג גאָמ = רעש

0856 6 

 ןּופ בר םעֶד יִמ טְכאַרְּבעֶג ףסומ וצ גאט ןעֶגיִטְנייַה טאָה ןעֶמ סאוָו

 םאוָו ןעֶּפיִר ףֶלע יד ןענעק ףֶלֶע ןעֶמאַזּוצ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז שרוח שאר

 ןיינ ןעֶנעֶז טעֶּבעֶג רֶעייֵז ןּופ גנּוסיִגְרעֶּפ סאָד וילג ,ןעֶּבאָה ןעֶׁשְטְנעֶמ

 .םעֶרָא םיִנעֶׁשְטְנעֶמ ןיִא זיִא םאוָו רעֶדיִלְנ ןיינ יד ןעֶנעֶה ףסומ ןּופ תֹוכָרְּב
 ןעֶנעֶו תורְפֹוש נּוא תֹונֹורְכִז תֹויָבְלַמ ןופ םיקּוסּפ גיִסייֵרְד יִד נוא ֹויְְלַמּ
 .רֶנעֶה עמ ןיִא זיא םאוָו ו גיסיירְד יד עק גיִסייֵרְד

 ' ערעבנא - ינאי 10 ' שי ע רווחמ)



 הנשה שאר לש א םויל ףסמ |68
 ,םֶהיֵׁשאֶרְּבִׁש הָעְׁשִת ומְּכ .עֵׁשֵּת תֹוָקיִקְת םיִדיִמְת יִחְבִו
 הָנֹומְׁש ומָּ ,הָנֹומְש םַּב ַחֹוחְׁש םִיַּתְׁש תֹוריִתַע
 | הָׁשַמֲח ומִּכ ,הָׁשִמֲח םיִרָּפַס םֵתָד | קוח ;םֶהיֵראֶוַצַּבָׁש
 הָׁשִׁש ֹומַּב .הָׁשִׁש םלוע תֹוכיִלֲה םש ןזח :םַהיִבְְנְּבָש
 בר ןֶמֵבּו ףערסו יוִכָׁשְו לֵסָכְו תוחוט : טהיבבלב
 רוע הָיַח הָריִחְי הָמָׁשְנ חור שפג ;םֶהיֵתֹונֹוּתְשֶעְו

 ';םֶהיֵתֹומְצַעְו דיִנְו רָשְבְ
 תַּכִמ .םֶהיֵתֹותְפִׁש ביִנְו ןושלו הפ ּוצְפִיַו .ןווא ּורְכָיְו ןיע ּואְׂשִי

 רַפֹוׁש ַעֹוקְתַּכ .םֶהיֵׂשֲעַמ םֹורְּפ ּוחַּכַוְתַנ שאר דַעְו לֶגָר
 תיִנָׁש מש ןיד םֹויְּב םֶקיִדְּצַהְל . םֶהיֵנְמּוׁש ּורְפְחַי לֹוקְּב

 ;םֶהיֵמלַאמ

 ט"ע שוריפ | םשה תשודק

 רב וו, ניל עקור עֶרֶב אקט יד יז קי מ
 ןעֶמ טאָה גאָט עֶלַא ןופ תונָבְרַק יד יא יי ױװַא ייל זיִא סאב א עננו
 ןייג יד ןעֶגעֶק תועי קת ןיינ ןעֶזאַלְּבעֶג לוו םּורָד ,טְנעֶקִייַלעֶג ןֶּביֹולְג ןייט ךיִא טְלאוָו

 ,ּפאָק םיִנעׁשְטְנעֶמ ןיִא סאוָו רעֶדיִלְג = י ?לעניירפ  יילא = דו ףיוא קס ןייפ יא
 ועמ ףְראַר ףסומ נוא תירחש הָנָשַה שאר ןופ תּולִפְּת ייווצ יִד ןיא תֹוריִתֲע

 ןיִא קֹוח ,וָלאַה נוא םאוָו רעֶריִלְג טֶכָא יִד ןעֶגעקה ןעֶקֹוּב לְהאָמ טֶכָא ףיז

 טאָנ םָׂש .ףוג ןּופ רעֶבעֶל ףֶניִפ יד ןעֶגעק םיִרָפְס ףְניִפ ןעֶנעֶז הָרוּת רעֶד

 ןֶרְקיִפּוצ ףיז יו ןעֶנְרעֶל ּוצ תיינׁשִמ םיִרְָס הִָׂׂש ןעֶּגעֶגעֶגזָנּוא טאָה
 .ןעֶצְראַה ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו רעֶכעֶל םֶקעֶז יד ןעֶגעֶק טְלעֶוו רעֶד ףיוא
 ףיוב רעֶד ןעֶקְנאַדעֶג רֶהיֵא א ץְראַה יד ןעֶקְנאַלְפ יד נּוא ןיִריִנ יד תוהּומ

 טְרעוֶו םאוו הָמָׂשָנ יד נּוא , ןעֶגְנּוטְבאַרְמעֶּב עֶרֶעייֵז גוא רייוועֶגְניִא נוא

 גּוא ׁשייֵלְפ נּוא טוה יִד וא ,הָיַח ,הָרִיִהְי ,הָמָׁשָנ ,חּור ,ׂשָפָנ ןעֶפּורעֶג

 ןענעֶפְצ יז וא מ טבע יי ןעֶרעֶה ּוצ רעיא ןייֵא ןעֶנעֶפֶש גּוא
 םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ יד תּוכְַּב טאָג ןעֶטעֶּב וצ עֶבאַרְּפְׁש גּוא גנוצ א נּוא ליומ ַא

 פאק ןופ סאוָו רעֶדיִלְג יִד ןעֶגעֶקְטְנַא ןעֶראוָועֶג טְנעֶכעֶרעֶג םיוא ןעֶנעֶז סאוָו

 ייֵז תַעַׁשְּב ןעֶרעוֶו טְמעֶשְרעֶפ םיִניִרְטקִמ עֶרֶעייֵז ןעֶלאָז םָע סאָד םיִּפ זיִּב
 םוי ןיִא ןעֶכאַמ טְכעֶרעֶג ייֵז לאָז טאָנ סאדו? ,לֹוק טיִמ רפוש ןעֶזאַלְּב
 ײװַא לוק םיִמאָנ לְהאָמ עֶרעֶדְנא םאָד ןעֶרעֶה ּוצ יי הָכֹוז ןעֶלאָז יז ןירה

 | {הָרֹוּת ֵּתַמ תַעַׁשְּב יונ
 תולהת 16 16 (ט"ע רוזחמ)
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 ;םֶכיֵחלֲא : ינָא : םיהלאל
 היה .ץראה לֶכְּב ףמש רידא הָמ וננודא יי ונָריִדֲא ריִדֲא להק

 דָהֶא יי הָיְהִי אּוהַה םֹויַּב .ץֶראָה לָּכ לע ֶלֶמְל י יי
 {דַחֶא ומש

 .ןיד ךעמש .ץֶרֶאָה לָּכ אֹלְמ ְךֶצֶמֶא ְךְדֹובְּכ תֹולָהְּת
 םוי שער .ץֶרֶאַה הָטְקַשְו הֶאְרִי ןֵכְּב םִיַמְׁשִמ

 רָּבַד קזח רפוש לוק .ץֶרָאָה תומוהת ּוׁשֲעְנ טֶּפְׁשִמ
 ,ץֶרָאָה ףַנְּכִמ עי שה רֶמזּב קידצל יִבְצ .ץֶרֶא אָרְקִיַ
 םּוקָת תַע ,ץֶרֶא ּותיִעְבַי תּוצָלַפּו חפו תַחַפָו דַחַּפ
 ּבְבונְיְךֶרָד ונּפ ולוס ןח :ץֶרֶא יֵסְפַא לָּכ םֹעְז טָּפְׁשִמַל
 ביִׁשָּת םעט ריִדֵאְו רֹואְנ .ץֶרָאָה תַדְרָחֶמ םיִדָרֲח

 םשה תשודק ט"ע שוריפ
 טֶניִדְניִו יִד טעֶרעֶג םאָה סאוָו גָניִצ ןיימ םאָד דֹובֵּכ ןייד ןופ 595 יד זַא ָףֶדֹובְּכ תֹולְהִּת

 ןעֶד . ןעֶרייִנְׁשִּפֶא דְלאַּב יו ןעֶמ לאו , רעָטְרִעו ליפ יא טייקראמש ןייד נוא

 - ןופ םיִניִד יִד ןעֶרעֶה טְזאָלעֶג טְסאָה וד תַעַׁשְּב ,טְלעוֶו עֶצְנאַנ יִד ןעוֶועֶג
 ןעֶמְכְראָפעֶג דֶרֶע יד יז טאָה לאַמְטְסְנעֶד לעֶמיִה םעֶד ןּופ הָרֹוּת רעֶד
 בּורָח יִז טעוֶו הָרֹוּת יִד ןייז לבקמ טיָנ לֵאָרְׂשִי יד ןעֶלעוֶו רעָמאַמ
 לַּבקְמ ןעֶּבאָה לֶאְרְשי יד םאָד ןהֶזעֶג טאָה יִז זַא ְךאָנ רעֶד . ןעֶרעוֶו
 תעָשב שעב ,טּורעֶג נוא ןעֶביִלְּבעֶג ליִטְש ש רֶרֶע יָד ויִא הָרֹוּת יִד ןעֶזעוֶועֶג
 רפוש לוק גוא ןעֶציִלְּ ןעֶרעֶגּוד ןּופ םעֶרּוטְׁש א ןעוֶועֶג זיִא ,הָרֹוּת ןֵּתַמ
 לאָז לו יד סאָד טייַצ יד ןעֶמּוקעֶג זיִא םִע זַא טְנייֵמעֶג ייֵז ןעֶנאָה
 טְמעֶרּוטְׁשעֶג ןעֶּבאָה ךֶרֶע רעֶד ןופ ןעֶטְסעֶפ דָנּורְ יד וש ,ןעֶרעוֶו בּורֲח
 יד טעֶרעֶג רפוש ןופ לוק ןעֶקְראַטְׁש םעֶד ףרּוד ראָג טאָה םאָנ רעֶּבָא
 זיִא ןֹוצָר םיִמאָנ ִבְצ ,טְלעוֶו רעֶד ףיוא לֵאָרְׂשִי ּוצ "תורּבְדַה תֶרֶׂשֲעַי
 ׁשעֶנעֶבעֶרְּבּוצ וא ֶמָנְנַא מפ ,טלעוֶו קֶע ןופ גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג
 ,םיִעָׂשְר יִד ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד ןעֶכאַמ ןעֶלעוֶו ׁשעֶנעֶקעֶרְׁשְרעֶד גוא ץעֶנַא
 ןעֶניִרעֶצ ּוצ טָּפַׁשִמ םּוצ ןייטשפיוא טְסעֶו טאָנ רד זַא םייצ רעֶד ןיִא *
 ןעֶקעֶרְׁשְרעֶד ףיִז ייז ןעֶלעֶוו ולוס ,טְלעוֶו ןעקע עֶלַא ןופ םיִעָשְר יִד ףיוא
 .געוֶו םעֶד טְכיִרְרעֶפ א סיוא טמיור ןעֶנאָז ןעֶלעוֶו נּוא ןיִדֲה םוי םעֶד ראַפ
 טְלעוֶו יָד ןעֶרעֶפְטְנֶע טּוג טְסְלאָז ּוד טאָנ רעֶקְראַטְׁש גּוא רעֶניִמְכְראָפ רֹואָג

 המ { 17 ןּו א | ₪ רוה
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 :ץֶרֶא תֹויָּתְחַּת ּועיִרְי הָמָדָא יִאְריִּת המ .ץֶרָאָל

 ומְּכ , ו לכ לַע 6 אה ִּ תֹולָגהְּו עַרֵוְתָהְל ח"וק

 יי הָיְהְו ץֶרָאָה לָכְּב ףמש ריִדֵא חַמ ּונְנֹודֲא יי ּונְריִדַא ריִרָא ןזח
 ומשּו דָחֶא יי הֶוְהִי אּוהַה םֹויַּב .ץֶרֶאַה לָּכ לֵע ְךֶלֶמְל

 ךיַחלֲא םָלֹועְל יי ולמי חייק : רמאל בּותָּכ ד ףשדק יֵרְבַדְבּו : דָחֶא
 ;הָיּולְלַה רֹודָו רֹודָל ןויִצ

 ףתשודק םיִחָצִנ חַצִגָלּו ְךֶלֶדְנ דיגנ רֹודְו רודל ןח
 ׁשּומי אל נִּפַמ ּוניֵהֹלֶא ְךֶחְבִׁשְו שידקנ
 ;הֶּתֶא ׁשֹורָקְו לֹודָג ְךֶלֶמ לַא יִּכ .דֶעְו םֶֹועְל

 דל  ּורְמאֹיְו .ְךיִׂשֲעַמְּב חַמְׂשִתְו .ּךיָׂשֲעַמ לַע לומח
 לָּכ לע ןורָא ׁשֵרְקּוּת .ךיֶסּומֲע ךסרצְּב .ךיסוח <

 .תשדק נר 5 ְךֶׁשּורְקִּכ ףשידקמ יִּכ .ךישָעמ
 :םיִשודקמ רָאָּפ ׁשֹודְקִל הֶאָנ

 ט"ע שוריפ | םשה תשודק -

 טְלעוֶו יִד .ְךיִז ּוטְסְקעֶרְש סאוָו הש |, ןוחמ הָנּׁשְּת טיִמְועֶד טְלאָועֶג טאָה ןֹונָמַא 'ר

 ע טוט יד םֶרע קרע פ ,ןירה םוי ץְראַפ טופ יד עד יו : "יא יד =

 ְךאָד ן ןעֶלעוֶו דר רעֶד רעֶטְנּוא ןּופ ףיוא ןעֶנּומ ןעֶמּוקעֶג טְׁשיִנ ויִמ ּוצ ןעֶגעֶו םאוָו
 : ןעֶלאַׁש נוא ןערעוו גיִרעֶּבעֶל רעֶדיִלְג עֶגיִרְּביִא עֶגייֵד נּוא , ןעֶרעֶוֶו טְקאַהעֶגּפָא <

 וַע סאָד ןעֶרעוֶו טְנאַקעֶּב גוא טְמּואוועֶּב לאָז םַע יִדַּכ תודה עַרַוְתִהְל

 ןיִא םיִכָאְלַמ יִד יוִו יֹוזַא יפ9 .טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא ְךֶלֶמ זיא

 ןעֶּבאָה ןעמייצ םיִאיִבָנַה הְָעַׁשְי ןיִא םְלאַמעֶד טְמיִרעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה לעָמיִה

 :טאָנ ןעֶּביֹול וצ תושר ןעֶּבאָה לֵאְרְׂשִי יִד ןעֶלעוֶו יוזא טְּביֹולעֶג טאָנ

 ְךיִז טְסְלאָז נּוא קְרעוֶו עֶנייֵד רעֶּביִא ףיר םעֶראַּבְרעֶד יָׂשֲעַמ לע לֹומֲה

 עֶטְציִׁשעֶּב לעג ייד ריִד ּוצ ןעְנאָז ןעֶלעוֶו ,קְרעוֶו עֶנייֵד טיִמ ןֶעייֵרְפ

 םאָנ ּוד ייֵז טְסְנאָרְט ּוד םאוָו לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶכאַמ טְנעֶרעֶג טְסעוֶו ּוד זַא

 ןעֶגיִלייֵה סאוָו יִד ןעֶד קְרעוֶו עֶלַא עֶגנייַד רעֶּביִא טְניִלייֵהעֶג ןייז טְסעוֶו

 זיִא םּורָד שורק הָאָנ טְניִגייַעֶג הָרוּת עֶגיִלייֵה ןייב טיִמ ייֵז ּוטְסאָה ְךיִד

 ןַײש 2 17 א (ט"ע רווחמ)

 7 וה "וה ו וה ומ ו
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 דוד תיּב תוכלמ לַעְו - ,ףֶדֹובְּכ ןְֵּׁשִמ ןויצ לע ,ףריע
 :ָךָלְכיִהְו ךנוכמ לעו ףֶחיִׁשְמ

 דקענח ןֵּבַבּו ,ּונֵנֹודֲא ןַתיִא תַבָהַא ּונָל רוכש דוע
 םויַה יפ םֹויִא איִצֹוי םֶּתַה תּוכְזִבּו ,ּונֵנְיַרְמ תיִּבְׁשִי
 ;ּונֵנֹודֲאַל םֹויַה שודק יִּכ .ּונניד קדצל |

 בֹקֲעַיל רינת .עַׁשֶּפ רינמ לומ רָשוי ץיִלֵמ ןיִאְּב
 טָּפְׁשִמַּב ּונֵקְרַצְו .טָּפְׁשִמּו קֹוח רַבְר
 ;טָּפְׁשִמַה ְךֶלֶמַה

 ןוואת | ןיחתוש

 טפָשִמ תַדָמ דיְּב זָחֹואָה
 הָנּומֲא לֶא אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לֹּכְ

 תֹורָּתְסִג יִזְנִג קדובו ןחובה
 םשה תשודק ם"ע שוריפ

 םֶהיִא טְואָל רֶע .ןעָרעְו טְגיִנייִּפעֶג ךיֹוא ןעומ | ביול יִד םאָנ ןעֶניִלייֵה םעֶד ּוצ ןייֵׁש
 םֶנאָז אָד ,ּסיִּפ יִד גוא דְנעֶה עֶגייַו ןעֶרייִנְׁשִּפֶא ב . :

 ּבאָה יא ןעֶד רעֶסעֶּב ְךיִמ טְגיִנייַּפ ןֹונְמַא 'ר 22 גיֶלייֵה יד ןּופ
 פאו רעֶטְרעֶו עֶגייֵמ טיִמ טְניִדְרעֶפ םעֶלַא םִע ןְנּוא ּוצ רֶע לאָז רעֶמ ְךאָנ ריכזו ךוע

 ןעֶסייֵהעֶג טאָה טְשְריִּפ רעד ,טעֶרעֶג ּבאָה ףיא ןופ טְפאַשְּביִל יד ןעֶקְנעֶרעֶג

 םאוָו קֶחְצִי ןְהּוז ןייַז ןופ תּוכְו םעֶד ךֶרּוד גּוא ,רעֶה רעֶזְנּוא טאָנ םֶהָרְבַא
 גְרמַקְמ רעֶזְנּוא ןעֶרעֶטְׁשְרעֶפ אָג לאָז הֹּבְוִמ ץְפוא ןעֶזעוֶועֶג ןעֶדנּוּבעֶג דא

 טייֵקְִבעֶרעֶג ּוצ ]יד רעֶזנּוא ןֶיִצְסוא םאָנ לאָז בקעי ןופ תּובְז םעֶד ְךְרּוד נוא

 טיִנ זיא םִע ןעוֶו 95 ,םאָנ רעֶה רעֶזְנּוא רצ 'ןולייה זיִא גאמ רעֶד ןעֶד

 עֶרעֶזְנּוא טְנאָז רֶע סאו ןמש םעֶד ןענעק ץיִלָמ רעֶמּוג ןייק ןעֶדְנאַה ראַפ
 ןּופ תּוכְ םעֶד בקעי ןופ רעֶרְניִק יִד וצ ןעֶקְנעֶרעֶנ טאָנ ּוטְסְלאָז תֹוריֵבֲע
 םעֶד ָךֶרּוד גוא שמו קוח, ןעָפּורעֶג ןא טְרעוֶו % 'סאוָו הרות רעֶד

 ;טָּפְשִמ ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד סי ּוד ַּפְשִמ ןיִא ןעֶבאַמ טְכעֶרעֶג זנוא טְסְלאָז
 טּוהְמ ׁשְטְנעֶמ ךעֶד נּוא הָריִזְנ עֶטְכעֶלְׁשַא רֶווג זיא רֶע זַא טאָג דַיְּב זַחֹואָה

 ןופ רּונְׁש םעֶד טאה רֶע םּוראוָו לֵמַבְמ הָרְוָנ יד רֶע זיא הָבּוׁשִּת |
 זיִא רֶע םאָר ןעֶבּולְג עֶלַא נּוא םיניִמָאמ ללְ ,דְנאַה רעֶד ןיִא ריִמָּת טָּפְׁשִמ
 מ םאוָו םיִשעַמ יד טו נוןא טֶבּורְּפ אד .רעֶד טאָג רעֶגיִטְפאַהְראוָוַא

 םוהמ 8 17 . (ט"ע רוזחפ) |
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 תֹויְלָּכ ןָחֹוּב אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 תַחַׁשְמ הָדֹופּו תֶוְמִמ לֶאוגה
 קח לֵאֹונ אּוהׁש םיִניִמֲאַמ לכְ

 .םלוע יִאָבְל ידיחי ןרנ
 תָמֲא ןיד אוהש םיִניֵמֲאַמ לכו

99 6 

 הָיְהֶא רֶׁשֲא הָיְהֶאְּב יּונֲהַח
 הָיְהִיְו הָוה הָיָה אּוהָׁש םיִניִמאַמ לכו

 7 7 ףתַלַהַת ןֵּכ ומש יִאְדוה
 ֹותְלִּב ןיִאְו אּוהָש םיִניֵמֲאַמ לכ

 תֹונֹורְכִז תֹובֹוט ויְריִּכְזַמְל רכוזה
 תיִרְּבַה רֵכֹוז אּוהָׂש םיִניֵמֲאַמ לכו

 7 יח לָכל םייַח ךתוחה
 םיִקְו יח אוהש םינימאמ לכו

 םיִבֹוטַלְו םיערל ביִמָמּו , בֹוטַה =
 55ל בוט אוהש םיִניִמֲאַמ לכו

 ט"ע שוריפ - - םשה תשודק
 עֶלַא נוא ,םיִנעָנְראָּבְראַפ ןיִא טּוהט ,ןעֶגייֵל טעֶּב ןייֵא ןיִא םֶהיֵא לא] ןעֶמ םאָּד
 יד טבּורפ רֶע סאדו חוב 'אּוהָׁש ןעֶּביֹולְג לאו ןעֶמ גגא ,םֶהיֵא ןעֶּבעֶג רעֶדיִלְג עֶנייַז גוא

 ּבּורְג ןופ םיוא טְזייֵל נוא טיוט ןּופ טְזייֵל אָד רעֶד ןעֶריִנ יד ןופ תובָשִחמ

 .ְךעֶד רעֶקְראַטְׁשַא זיִא רֶע סאָד לֵאֹוג אּוהְׁש עֶּביולְג עֶלַא גוא ,םָנְהיִג ןוֿפ

 גוא .טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןעֶמּוק סאו יד עֶלַא ןייֵלַא טַּפְׁשִמ אד רעד רעֶזייֵל

 אד רעֶד ,ןיד רעֶגיִטְּפאְַראָוַא זיִא רֶע סאָד תָמָא יד אּוהָש ךעֶּביֹולְג עלַא

 עֶלַא נוא ,הָוְהֶא רִׁשֲא הָיְהֶא זיא ןעֶמאָנ ןייז םאָד ּוניבר הָׂשֹמ ּוצ טעֶרעֶג טאָה

 עלַא טעֶװ נוא טְנייַה זיא נוא ןעֶזעוֶועֶג זיִא טאָג סאָד הָיְה אּוהָש עֶּביולְ

 נוא ,םיִרעָג ּביול ןייז זיא יוזא נוא ,םיווענ זיִא ןעֶמאָנ םיִטאָנ ,ןייז םייצ

 אד טיִנ זיא םֶהיֵא ץּוח גּוא ֹוּתְלִּב ןיִאְו םאָנ זיא רֶע םאָד ןעֶּביֹולְג עֶלַא

 .עֶכעֶרעֶג עָטּוג .םֶהיֵא ןעֶנאַטְרעֶד סאוו יד וצ טְקְנעֶרעֶג אָד רעד טאָג ןייק

 יד ןּופ תיִרְּב םעֶד טְקְנעֶרעֶג רֶע סאד רֵבֹוו אּוהָש ןעֶּביֹולְג עֶלַא גּוא שעֶנ

 עֶלַא גּוא ,ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּג עלא ןצ ןעֶּבעֶל טְמיִטְׁשעֶּב אָד רעֶד ,תובָא

 רצ םיִטּוג טּוהִט גּוא םּונ זיִא רֶע םיקו יח זיא רֶע סאָד ימ אּוהְׁש ןעֶּביֹולְג

 ְךיִא רע םאב בוט אּגהְש ןעֶּביולְג עֶלַא נוא .עֶטּונ ןב וא טייל עֶטְכעֶלְׁש

 טוג . 17 (מ"ע רווחמ)
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 םירוצי לָּכ רֶצָי ַעְדֹויַה
 ןָמָּבַּב םֶרֶצֹוי אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לֹכְו

 דַחָי םֶלֶלֹוכְ לוכי לֹּכַה
 לֹוכָי לֹּכ אּוהְׁש םיִניֵמֲאַמ לֹכְו

 ידש .לֵצִּב רֶתְסַּב ןלה
 אּוה ֹודֵבָל אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לֹכְו

 הָכּולְמַה ולו םיִכָלִמ ְךיֶלְמַמַה
 םֶלֹוע ְךֶלֶמ אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו

 רוד לָּכ ֹודְסַחְּב גָהֹונַה
 .דָסֶח רַצּונ אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לֹכְו

 םיִרְרוכְמ ןיע םיִלֲעַמּו ,לֵבֹוסַה
 הֶלָס ַחָלֹוס אּוהָׁש םיִניִמָאַמ לכו

 ויָאָרְי לֶא ֹוניֵעְו .ןויִלָעַה
 שחל הָנֹוע אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לֹכְו

 וה. ה ה ה ו
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 םשה תשודק ט"ע שוריפ

 - יוזא יִא ו ויוה ןייַז ןיִא םֶהיִא | .עָב יִד טסייוו אָד רעֶד עֶלַא ּוצ טונ

 יי רער א יט יי יז לז וא ,ׁשעֶנעֶפעֶשעֶּבעֶלַא ןופ ןעקנאב
 .ְךאַּפ ראָנ ְךיִו ןעֶק ןעֶמ "וו ,רעֶמאָו םיֹרְגא טאָה רֶע סאָד ציי אּוהָׁש ןעֶּביֹולְנ עֶלַא
 בייוו םעֶּביִל , ןֹונְמִא יִּבַר טְגאָו אָד . ןעֶלעֶטְׁש ,ףיוב ס'רעמּומ ןיִא ןעֶפאׂשעֶּב יז

 עֶּלַא נּוא ,רעֶדְנאַנַא טיִמ עֶלַא םייוַו נּוא ְךֶלְנעֶמ גְניִדְסְלַא זיִא םֶהיֵא ראפ
 ןיִא גיִּבייֵא טְציִז סאוָו טאָנ רעד ץלא ןעק רֶע םאָד לֹוכָי 75 אּוהָׁש ןעֶּביֹולְג
 ןייֵלַא רֶע םאָד אּוה ודב אּוהׁש ןעֶּביֹולְג עלא גּוא .ןעֶטאָׁש םעֶנעֶנְראַּבְרעֶפ ַא
 ,םֶהיֵא ּוצ זיִא הָבּולְמ יִד נּוא - םיִכָלְמ ןעגינעק טְכאַמ אָד רעֶד טאָנ זיא
 טלעֶֶו רעֶד ןופ למ רעֶד זיִא רֶע םאָד םָלֹוע ְךֶלֶמ אּוהָׁש ןעֶּביֹולְג עלא נוא
 רצו אּוהָׁש ןעֶּביולְג עֶלַא נא ,תורוד עלא ןּוא דָסֶח ןייז טיִמ טְרֶהיֵפ אָד רעֶד

 יִד טעֶדייֵל אָד רעֶד ,טּוהמ ׁשְטְנעֶמַא סאוָו רֶסָח םעֶד טיִה רֶע סאד דֶסָח
 רעֶמאַמ טְראוַו נוא ,רעֶרעֶקְּפָא יד ןופ גיוא םאָד טְליֹוהְרעֶּת נוא דניִז
 יִרעֶפ רֶע סאָד הָלָס ֵלֹופ אּוהָׁש ןעֶּביולְג עֶלַא נוא ,ןוהמ הָבּוׁשְּת ייֵז ןעֶלעוֶו
 תָחְנְׁשַה טיִנ גיוא ןייז נוא ,טאָנ רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ,געֶּבייֵא דֶניִז יד טיִג
 טְרעֶּפְטנֶע רֶע סאָד שט? הָנֹע אּוהָש ןעבָיולג עלא נּוא .רעֶטְכראָפ עֶנייַז ףיוא

 יד 6 17 (מ"ע רוזהמ)



 הנשה שאר לש א םויל ףסומ 29
 הָבּוׁשְתִּב יִקְפֹודְל רעש ַחָתֹוּפַה
 ודי הָחּותַּפ אּוהָש םיִניֵמֲאַמ לכ

 קְדֶצִהְּב ץֵפָחְו עֶׁשֶרָל הָפֹוצַה
 רֶׁשָי קידצ אּוהָׁש םיִניִמָאַמ לכו

 פא ְךיֶרֲאַמּו םַעוּב רצקה
 סועכל השק אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו
 זָנֹורְל םימחד םיִדְקַמּו .םּוחַרָה |
 תֹוצַרְל ךר אּוהָש םיִניִמֲאַמ לכו

 לֹודָנְו ןומק הֶוָׁשִמּו .הָוָשה
 קֶדָצ טפוש אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו

 םימימת םִע םָמַּתִמּו .םֶּתַה
 ולֲעַּפ םיִמָּת אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו
 ;דּוחְיּב לפ לַע ְךֹולָמִתְו בל בגשות ןורגומ

 יז הָיהִי אוהה םויַּב ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֶֶמְל יי הָיְהְו ּףָאיִכָנ דַי לע בּותַָּּ
 = :דָחֶא ומָשּו דָחֶא
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 = % בע -

 ט"ע שוריפ / םֵׁשֹה תשודק
 =ךעֶליִטְׁש םעֶּב ןעֶמ סאוָו הֵלְפִּת יד ריס ויִא םֶע יונ טְגיִדְרעֶפ טְסְּבְלעֶו ּבאָה ְךיִא

 םעֶד טְנעֶּפֶע אָד רָד רעש חתופה ,טייֵה ןייט םֹולָׁשְו סמ ּבאָה ְךיִא ןעֶד ,ןעֶגְנאַג רעֶד

 ָחּוהְפ אה ןעֶביולְג עֶלַא נוא ,הָבּוׁשְּת טיִמ ןָא ןעֶּפאַלְק סאוָו יִד וצ רֶעיוט -
 םעֶד טְראוַו רֶע הָבּוׁשִּת יִד ןייז וצ לָּכִק 2 ןעֶּפָא זיִא דְנאַה ןייז סאָד ודָנ |

 .ירצ אּוהָׁש ןעֶּביולְנ עֶלַא נּוא ,ןעֶרעֹוֶו םורפ לאָז רֶע םאָד ליוִו נּוא עָׁשָר
 נוא ץֶרּוק זיִא ןעֶראַצ ןייז ,גיִמְראַּפטְכעֶר גוא טְכעֶרעֶג זיִא רֶע סאָד שי
 זיִא רֶע סאָד פיענל הֶָעַה אּהְׁש ןעֶּביולְנ עֶלַא וא .םַעַּכ םעֶד ףיוא טְלאַה רֶע
 טְרעֶרעֶּפ רע נוא רעֶגיִמעֶראַּבְרעֶד זיִא אָד רעֶד ןעֶנְרעֶצְרעֶד ּוצ רֶהעוֶוְׁש
 רֶע סאָד תֹוצרָל ףב אּוהָׁש ןעֶּביֹולְג עֶלַא גּוא , זָנּור ןייז ראפ טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד
 .ְךעֶּפ םיִנ טרעו) רֶע ְךייֵלְנ ריִמָּת זיִא רֶע ןעֶרעוֶו ּוצ טְגיִליוִועֶּב ףייונ זיִא
 ןעֶּביֹולְג עֶלַא נוא ,םיורְנ נוא ןיילק .ְךייַלְנ ןעֶנעֶז םֶהיֵא ייַּב נוא ,טְרעֶדְנֶע
 ,גיִּטְכיִר ףיוא זיִא רֶע ,טָפוש רעֶטְבעֶרעֶגַא זיִא רֶע םאָר קֵדֵצ טפוש אּוהָׁש
 גוא .טייל עֶגיִטְכיר ףיוא יִד טיִמ טייֵקְניִטְכיִר ףיוא טיִמ ךיז טֶרְהיִּפ נוא

 ּגנעֶטְביִר ךיוא ןעֶגעֶז קְרעוֶו עי סאָד ייפ םיִמָּת אּוהָׁש ןעֶּביולְג עא
 ויתאיו | 17 | (ט"ע רוזחמ)
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 :ײיובו כב אֵנָא" טייהְרעֶליִטְׁש ןעֶמ טְגאָז ,"רְָּב והואָה, טֶניִדְנֶע ןעֶמ ןעו) |

 :ךֶחֶדֲע לַחנ ְךְבּוט בֹורְּב .שודק ןיִסָח ( :הָרּורְצ ריִּתִּמ .ְךֶניִמְי תַלּודְג םֹכְּב אָנָא
 : ףָתֶׁשּודק יֵרְכֹוז .הָנָּפ ףמעל הֶאֵנ ריִחָי ו :אָרֹונ ּונֵרֲהַט ּונֵכְנַׂש .ְףֶמֵע תַנֵר לַּבַק
 ;תֹומְלֲעַּת ַעְדֹוי ,ּוניִתְקַעַצ עַמְׁשּו לֵּבַה ּוניִתָעְוש : : םֶרמָש תַבָבְּכ .ָךֶרּוחְי ישרוד רֹוּבִנ אְנ
 ;רֶעְו םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵש ךורְּ } !םָלְמֶג ריִמְּת ףתקרצ .םמחב םֶרָהַט םֶכְרּב

 לַּכ לַע ְךֶלֶמְל יו הָיָהְו יִתָׁשַקַבּו יִתְלאָש הֶׂשֲעַּתְׁש תֹואָבְצ יי ירש ףֶמָׁשְּב
 : רָחֶא ֹומְׁשּו רָחָא + יְהִי אּוהַה םויַּב ץֶרֶאָה

 .ךיֶׂשֲעַמ לָּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ףךחפ ןֵּת ןְכְבִי
 ךוארייו ,תאֶרְּבֶׁש המ לָּכ לע ּךֶתָמיִאְו

 םיִאּורְּבַה לָּכ ְּךיֶָפְל ּווֲחַּתְׁשִיְו ,םישעמה לָּכ
 בֶבָלְּב ךנוצְר תושעל תֶחֶא הָדְנֲא לכ ּוׂשָעַיו
 .ףינפל ןטלשהש ּוניֵהלֲאָייּונְעְַׁשֹומְּכ .םָלָׁש
 לע אָרֹונ משו .ּךֶיִמיִּב הֶרּובְנּו .ּךֶרָיְּב וע

 :תאֶרָּבֶׁש המ לָּב
 ,ּךיִאריְל הָלֵהְּת ,ּךֶמַעְל יי רֹובּכ ןֵּת ןֵכָבֹ

 הֵּפ ןוחתפו ,ְּךיִׁשְרֹורְל הָבּוט הָוְקִתְו
 ,ךֶריֵעְל ןָֹׂׂשְו ,ָּךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ְךֶל םיִלֲחַיְמִל
 ןֶבֶל רַנ תכירעו .ּךְרְבַע דוד? ןֶרֶק תַחיִמְצּ

 ּוניֵמָיְב הָרהְמְּב ,ּךֶחיִׁשְמ יֵׁשֵי
 םיִדיִסֲחַו ,ּוזֹולֲעַי םירְׁשיו ,ּוחְמְׂשִיְו וארי םיקידצ ןֵכְב

 הָעְׁשִרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץֵּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגָי הָנֹרָּב
 :ץראָה ןמ ןודז תֶלָׁשְמִמ ריִבְעַת יִּכ ,הָלְכִּת ֶשֶעָּכ הָלָּב

 יו וירו

 םשה תשודק
 ןעֶמּוקעֶג ויִא םֶע ןּוג ,אֶּבַּה םֶלֹועְל קֶלֵהַא ךיִא רעֶּבֶא ה, ןעְבעקְייְִרַעָפ טְלאוָועֶג ןעֶּביֹולְג
 ןוגמא 'ר טאָה ,הָנְׁשַה שאו ףאְג ועָד ץרּוק עֶנייֵמ לעָו ְךיִא סאָד ךַוָּבְתִי םֵׁשַה ּוצ ףאָה
 ווא מעָּב םעֶר טיִמ םֶהיֵא לאָנ ןעֶמ ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶּבאָה גוא ןעֶרייַל טְלעֶו רעֶניִד ףיוא דנו
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 םִיִאָב ּודיֵניְו .ְּךֶדֹובְּכ םֵׁש ּוכְרְביִו ;ְךֶדְבֶעְל לכ ּויְתָאְיְו
 ַּכ ךוללמיו דועדי 3 אל םיִמָע ְךּוׁשָרְדיְו .ךקרצ

 תֶא דל ּוחְּבְִיְו .יי לֵדְנִי דיִמָת ּורְמאיְו .ץֶרֶא יֵסְפַא
 .םֶהיֵליִסְּפ םִע ּורְּפְחִיְו .םֶהיֵּבִצֲע תֶא ּוחְנְִיְו .(םֶהיֵחְבִו
 ישקבמ שמש םִע וארו .ּךֶדְבֶעָל דֶחֶא םֶכָׁש ויו
 .הָניִב םיִעֹות ּודְמַליִו .ְּךֶתּוכְלַמ חפ ּוריִּכִיְו .ּךיֶנָּפ
 .ׁשאֹרְל לֹכְל אֵׂשַנְתִמ ךואשניו .ְּךֶתְרּובְג תֶא ּולְלַמיִו
 וחצפיו ,הָרָאְפִּת רֶזנ ךורְטַעיו .ךיִנָכ הָליִחְב ּודְלַסיִו
 ךתוכְלמ לוע ּולְּבקִיַו .ּךֶכְלָמְּב םייא ולֵהַצִיְו ,הָנִר םיִרָה
 .ואוביו םיקוחר עמשיו םע להַקּב ךוממוריו .םֶהיֵלֲע

 ;הָכּולְמ רֶתָּכ ךל ונְתִיְו
 ט"ע שוריפ | םשה תשודק

 ןעֶמיק ןעלעונ עָלַא וא 5 יתָאְה רו עב א
 עֶלעוֶו וא ,ןעֶעיר יצ ףיר ג וא ןייא לףוש יא ןעֶנאְָעֶ סי
 ןעֶלעוֶו נּוא ,ןיִמאנ ןעֶטְרֶעָג ןייב ןעֶּביול = יצ ןעֶמּועֶג ויא ןןמ רעֶד יונ גוא .ןומ שנ
 ןעֶשיוִוְצ טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןייד ןעֶגאָז םוצ קידצ רעֶד ְךאַוָּפֶש אָד , ףַסּוט ןּופ הָשּודָה

 ךיד ןעֶלעוֶו נּוא םי ןּופ ןעֶלְזְנִא יד ףיוא ןעֶניואו סאוָו תומוא יִד
 ןעֶמ נּוא ּוייְלּו .טְנעֶקעֶג טיִנ ְךיִד ןעֶּבאָה םאוָו רעֶקְלעֶּפ יד ןעֶטְׁשְראָפ
 | םאָנ ןעֶגאָ דיִמָּת לע נוא ,טְלעוֶו ןעקע ֶלַ ןופ = עי א טעו

 רש

2558 5 

 רֶלאַּב אָרומ טיִמ ןעניד .ףיר ןעֶלעוֶו יי ייֵז נוא אָ , .ךיד שניר ּוצ ליסא
 ןענעקרער ןעֶלעוֶו ייז גּוא ,ןוצְר ןייב ןעֶכּוז סאוָו יִד גְנאַנְפיוא  ןָנּוז טיִמ
 דְנאַטְשְרעֶּפ ןעֶנְרעֶל ןעֶלעוֶו עַטְריִאֶרעֶפ יד נּוא הָכּולְמ ןייד ןּופ ַהכ םעֶד
 ןעֶּבייֵהְרעֶד ןעֶלעוֶו ייֵז נּוא ,טייֵקְראַטְׁש ןייד ןּופ ןעֶדִייֵר ןעֶלעוֶו ייֵז נוא
 ייֵז נּוא ףיללפיו ,ןעֶמעֶלַא ראפ רעֶכעֶָה ןעֶּביֹוהְרעֶד טְסיִּב ּוד סאוָו טאָנ ףיד
 טיִמ ןעניירק ְךיִד ןעֶלעֶוו ייֵז נוא טְכְראָפ טיִמ הָניִבְׁש ןייב ןעֶּביול ןעֶלעוֶו
 ,גָנאַזעֶג טיִמ ליומ רֶעייֵז ןענעפע ןעֶלעוֶו גְרעֶּב יִד גוא .,גנּומֲהִיִר ןּופ ןיורק ַא
 ןעֶלעוֶו נּוא ,הָכּולְמ ןייד טיִס יִי ָךפ יז ןעֶלעוֶו רעֶציִז ןעֶלְזְניִא יד נּוא
 - יָרעֶד ףיד ןעֶלעוֶו "יז נּוא ,הָכּולְמ ןייַד ןּופ לוע ּםעֶד ןעֶמעֶנ ְךיִז ףיוא
 ןיִרעָה ןיִלעוֶו עֶטייוַו יִד נוא ,גְנּולְמאַזְרעֶּפ םיִקְלאַּפ ןייֵא ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶּבייֵה

 ;הָכּולְמ רעֶד ןופ ןיורק יד ןעֶּבעֶג ריִד ּוצ לע וא ןעֶמּוק ןילעו) נּוא
 רולטתו 8 17 (ט"ע רווחמ)
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 רהָּב ,ךישעמ לָּכ לע ְךֶרֵבְל יי הֶּתַא ךולמתו
 ריִע םִיִלָׁשּוריִבּו .ְּךֶרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןויצ

 יי ךולמי :ךשרק יִרְבִדְּב בּותָּכַּכ .רשרק
 .;היוללַה רֹודָו רודל ,ןויצ ךיהלא םֶלועְל
 .ךֶדֲעְלַּבִמ ַהֹולֵא ןיֵאְו ,ּךֶמֶׁש אֶרֹונְו הֶּתַא שודק

 שודקה לֵאָהְו ,טָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יו ּהַּביַ בּותְּכַּכ = |
 :שודקה ְךֶלֶמַה יי התא ְךּורְּב :הֹקָדְצִּב שדקנ

 .ונָּב תיִצְרְו ונתוא ָּתְבַחָא ,םיִמַעָה לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הָּתַא
 ,ְךיֶתֹוֲצְמּב ּונְתשדקו ,תֹונֹוׁשְלַה לָּכִמ ּונָּתְמִמֹורְ

 שודקהו לֹודְנַה ךמשו .ךֶתֶֹובֲעַל ונָּכְלַמ ּונָּתְבִרְקְ
 :ָתֹאָרְק ּוניִלְע

 הָעורְּת רו 9 םוו הוה ןורַָה וי תֶא
 ירצמ תַאיִציִל רֶבָ שוק ₪5 הָבֲַאְב חנשי)

: - - : 9 : 

 תב ות בוח תש 5 .םילוכ ונח יא
 ףתתטסכ ןױכתו , װ סמק רמי ; טח ינפמוא רפופ ןססעכ .ירק ןוקתל הלפת

 טועימ לוסכ סרוס טעמסנו = תולגצ ..יסע סניכטס רע סע ךמנע
 .םרהס ססיס כ"לסש | , ירק טס סטסמ סיכוס וכיתוכועב םונגס סיכירֿפמ וכסכלו , סליס
 רפסמ םיסו . וו סלפת למי ןכל 20 רוֿפכ סככלס רוס ש"טכ סטמס רוס לוסכ
 : ולעמ ךסוכ ףיסוסו ןוטלס ןוקיפ ל" . | ךמ ,סמווק סלפמ ליסו ,שדוקה תדוכע

 טרפבו . םגפ ינימ המכב שדוק תירב תואב ונמופ רשא לע ונבל סמנו דואמ ונשוב םלוע לש ןנובר
 הוצמ םוקמב אלש טרפבו ללבב לארשי לכמו ינתמ ואציש הלטבל ערז תופיטו ירק ינימ המכב

 תופנכ עבראב תוצופנה תופילקב תוקושעה תופשנה םגו םירחא םילוגלגבו הז לוגלגב ןוצרבו סנואב
 .ונרקי הלגו ונשדקמ תיב םמשו וגיתולג ךראתנ הז ידי לעו םיוגה ןיב תורופנה תואליטרע תומשנו ץראה

9/7/77 
 וי שייש שש רי רי ו רו ו "ל"א עי

 םשה תשודק
 הָנֲתְנּו גוא .הָשּודְה הָלֵעַת ְףֶלּו ןֵכָבּו ןעֶגאָז .ןייג םֵּׁשַה ׁשדֹקְמ ליוו ךיא ליִטָׁש טְלאַה ןח
 סעֶלַא טאָה רֶע יו גגא , םֹויַה תַׁשּודְק ףקות גצ ןָא טְּבייֵה גוא ,ןַעָּבְראַמְש לעוֶו ְךיִא רעֶדייֵא

 סיֹוא
 ; ףסומ ןופ הָרָשָע הָנֹומְׁש ייַּב ךיז טְניִפיִג , "וניִלֲעי יִדְנָע זיִּב "ו 'ּניִאָמה יִנָפַמְּו, ןופ ׁשְטייֵט יד

 0 17 4 (ט"ע רוזחמ)
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 ,ויָלָע ּךְמִׁש אָרְקִנָׁש שודקהו לֹודְנַה תִיַּבַּב ,ְּךֶתֶריִחְּב
 ךינפלמ ןֹוצָר יִה 2 :השדקמב הָחְלַּתְׁשִנָׁש דדיה יִנָּפִמ
 םֶהְרְתּו בושתש ,ןמחר המ וניתובַא יַהְלאָו ,ּוניֵהֹלֲא יי
 הרָהְמ ּוהֵנְבִתְו .םיִּבְרָה ּךיִמָחְרַּב ךשדקמ לעו ,ּוניֵלֲע
 ניִלֲע ְּךְתּוכְלַמ דובָּכ הָלג ,ּונָכְלַמ וניֵבָא :ודובכ לֵדָנְתִו
 וניֵרּוזִפ ברקו יִח לָּכ יִניֵעל ּוניִלָע אֵׂשָנִהְו עַפֹוהְו ,הָרָהְמ
 נֲאיִבֲהַו .ץֶרָא יִתְּכְרִימ םִנּכ ּוניֵתֹוצּופְנּו .םיוגח ןיֵּבִמ
 תַחְמִׂשִּב ּךֶׁשָדְקִמ תיֵּב םִיַלָׁשּוריִלְו ,הָנְרְּב ְךֶריִע ןויצל
 וניתובוח תֹונָּבְרִק תֶא ךיֶנְפְל הָׂשֲעַנ םֶׁשְו .םלוע
 םוי יִפְסּומ תֶאְו םֶתֶכְלִהְּכ םיִּפָסּומּו םִרדְסִּכ םיִדיֵמְּת

 ְּךֶנפְל בירקנו הֶׂשֲעַנ ,הֶזַה ןֹורָּכְזַהטייז הזה תָּכַשַה הגל
 .ְךֶתָרֹותְּב ּוניֵלָע ָּתְבַתָָּׁש ֹומְּכ .ֶּנֹוצְר תַוְצִמְּכ הָבֲהַאְּב

 | ;רּומָאַּכ ְּךֶדֹובְכ יִּפִמ ּךְרְבַע השמ ירי לַע

 יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהיו תוחילפו םימחר שקבל ונאב הרומג הטרחו שפנ תורירמב ןכבו
 מילפתו 'ה חכ אנ לדגי התעו םיחנאנו םירמ םינויבאהו םיינעה ונילע םחרתש םימחרה בא וניתובא
 םילוגלגבו הז לוגלגב לארשי לכמו ינממ ואציש הלטבל ערוו ירק תופיטו תושודקה תוצוצנה לכ תופילקה
 (קוספמ אצויש ןיוכיו) "יב שודקה םש חבב תורואמל ויהו תינש השודקב םצבקל רוזחתו םירחא
 אצויה ן"בהה שודקה םשו (ה"יהא אירטמיג אוהו) והטלפאו קשח יב יב קוספו םיאלט" ץבקי" וערוב"
 ץראה יתברימ סנכ וניתוצופנו םיוגה ןיבמ ונרוזפ ברקתו לא ונשירוי ונשכמ ונאיקיו" עלב" ליח" קוספמ

 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמהרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו בותכש ארקמ ונב םיוקיו =
 ןעמל השע ךתרות ןעמל השע ךנימי ןעמל השע ךמש ןעמל השע םלוע תלואג ונילאגתו המש ךיהלא
 תונוילעה תודמב םיזחאנו םימותחה דוד ףסוי ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא ןעמל השע ךתשורק
 שקלתו ונדרפה רשא דחיתו ונמגפ רשא ןקתתו תוכלמו דופי דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה
 ךדבעל הרהטו השודק עפש ונילע עיפשתו םלוע דעו התעמ ער לכמ ונרמשת םיברה ךימחרב ונוזפ רשא
 ש"חר אוהש ת"רב ןיוכי) ה"דופ ר"שי ל"יצמ ך"טות ר"טוש ן"ונח ם"וחר ונערז ערזו ונערוו ונא תמאב
 יב ביתכו הזבת אל םיהלא הכדנו רבשנ בל ביתכדכ ונתלפת לבקו ונילע םחרו םוה (שודק םש ף"ימת
 ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי : עמש וילא ועושבו ונממ וינפ ריתסה אלו ינע תונע ץקש אלו הוב אל

 : ילאוגו ירוצ 'ה ךינפל יבל

 ללא יש שליש ישי רשייר/ראשירירשיירירב,יר/י ריר /ילשירי יי ר 7

 םשה תשודק
 ןעקיש קעֶוַא רעֶטְרֶע עֶלַא גגא 'ִּתְמֹוּת הָנֲתְנּוו ךּווָּב שודקמ םֶהיֵא טאָה אָד ,טְנאָועֶג טיש
 םיא ןעֶגאָו םָע ןעֶלאָו ייֵו ןעֶצי ןעֶדע יונ נּוא םיקידצ עֶרעֶדְנַא ּוצ ןעֶמּונעֶג קעוֶוַא אוה
 אוגה ךווָּכ שודקה , רּופְּכ םיי גּגא הֶנְׁשַה שאו רע טמּוק גאָט ןעֶטיִרְד םעֶד ְךאָנ נּוא ןֶדֵע ןג
 קידצ ןעֶמּוופ םעֶד ןופ תּוכְו םעֶד ווא לאָו םֹוטיִנֹולְק 'ר יִּבָר ןייז ּוצ םֹולָח נוא טְכאַנ יײֵב
 גןעֶסיִגֶעג ןעֶנאָל םעֶד לאו וִע םֶהיִא טעֶּב גּוא םֶלּנִׁשִמ ּגניֵּגַו ןָּב

 | 10 17 (6"ע רווחמ)
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 יִנֹּב םישבכ ינש תָּכשה | םויָבְּג הגשל

 לַע וּתַּבַׁשְּב תַּבַׁש תלוע ,ּכְסנו ןמָשב הֶלּולְּ .הַחְנִמ

 :הְָסְִו רימָּתה

 07 דלק

 תֶלוס םיִנֹורׂשֶע ינש םִמיִמְּת הָנָׁש

 תלוע

 ;(רּומָאָּכ םויַח ןֵּבְרִקְו תָּבִׁש ןֵּבְרִה הָע

 הרובע תֶכאָלַמ לָּכ םֶכָל הָיהִי שרק אָרקִמ שדוחל רָחֶאְּב יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֹוחַבּו

 ַחחינ 'ַחיִרָל הלע םֶתיִׂשֲעַו : ; םֶכָל היה הָעּורְּת םוי , ושַעַת אל

 גםֵמיִמְּת הֵעְבִׁש הש ינּב םישבּכ ,דָחָא לוא ,דָחֶא רקב ןּב .רפ , יי

 םיִנרָשָע ינשו ,רפל םיִנשָע השלש , רֵּבְדְמִּכ םֶהיִּכְסְנְו םָתָחְנִמּ

 ,ליָאָל

 ינשו / רֵפַכְל

 םיִריִעְׂש יִנְׁשֹו . ,ֹוּכְִנְּכ יי ,ׂשֶבְּכַל ןורָׂשֶעְ
 : םֶתָכְלִהַּכ םיִדיֵמת

 םֶהיֵּכְסֶנְו ּהָתָחְנִמּו דיִמָּתַה תַלֹועְו ,הָתָחְנִמּו שתה תַלֹוע דַבְלִמ

 ;ייל השֶא החינ חיִרָל ,םֶטָּפְׁשִמְּכ

 ,ַעיִבָׂש ישרקמ םע ,גָנֹוע רק תַּבַׁש ירמוש עי ּוחֶמֶׂשִי תבשל

 נ 7 5%

 רי טְכעֶרְּבוצ יוִו םָלֹש לש ונֹוּבִר
 קְנעֶרעֶג ךיִא ןעוֶו ץֶראַה ןיימ

 ,ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ׂשֶדְקִמֲה תיֵּב סאָד יוִו
 הָדְובֲע יִד טאָה לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶר "נא

 רעֶר זיִא ,םיִשָרְה יש ןיא ןּוהְטעֶג
 ,ןעֶראוַועֶג םייונ םיִדאָּפ רעֶמיֹור
 א טְסּואוועֶג לֵאָרְׂשִי יִד ןעֶּבאָה
 ,ןעֶראוועֶג ן עֶמּונעֶגְנָא זיִא הָלְפְּת רֶעייֵז
 ריִמ ןעֶּבאָה םיִּבַרֲה ניֵתֹונוֲעַּב טְצעָי
 ןַהּכ ןייק ,ׁשֶרְקִמֲה תיֵּב ןייֵק טיִנ

 : רֵּפַכְמ זְנּוא ףיֹוא ןַּבְרַק ןייק ,לֹודג
 רעֶטאָפ רעֶניִדְמּוראַּבְרעֶד םּורעֶד , ןייז
 יו ייל הָלָפִת רעֶזְנּוא םעֶנְרעֶפ
 יא תוי תֹוריִׁשֲע ריִמ ּביִנ נּוא ,ןֵּבְרָקַא

 וו ו וב ָתיִצָר .יִעיִבָשְבּו

 7-7 ב

 הָרֹוּת = יי קיח שנק לאָז
 ןעֶפֶע רינו תא מח ,הקדצ ןעֶּבעֶג גוא
 ְךיִמ זייפָש גּוא דנאַה עֶרֶליִמ .ןייד
 טיִנ ןעֶלאָז ריִמ ,דָנאַה ןייב ןופ

 רָשָּב תַנְּתַמַא ּוצ ןעֶמּוקְנָא  הָליִלֲ
 ,ץֶראַה ןעֶכאַרְּבּוצ ןיימ גּוא ,םָדָו
 לאָז ןֶעייֵרְׁש גוא ןעֶנייוֵו ןיימ נּוא
 ןיימ ראפ נּוא ריִמ ראפ ןייז ץילממ
 עֶנייֵמ גוא ,רעֶדְניִק יד ראפ נּוא ןאַמ

 ,ןעֶלאַפ רֶהעָל טיִנ ןעֶלאָז ןעֶרעֶרְט
 תיֵּב סאָד ןֶעיֹוּב נוא ףהיִב הֶגְנּ
 לאָז לֹודָנ ןֵהֹּכ רעֶד זַא ׁשָרֵקַמֲה
 ,ׁשֶרָקְמַה תיֵּב ןיִא הָדֹוכֲע יִד ןּוהְמ

 :ןַמָא

 וגילע = (ש"ע רוזחפ) -
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 טְכאַמ "ונקלח םָׂש אלָש, ייַּב ,שְרוקה ןּורָא סאָד ןעֶמ טְנעֶפֶע ּוניִלֲע יב

 :ףיוא ןעֶמ טְכאַמ ייִעְרּ ּונְחַנֲאַו ייַּב ,וצ ןעֶמ

 הָלְרְנ תֵתָל .לֹּכַה ןֹורָאל ַחֵּבַשְל ּוניִלֲע
 ַײונְּכ ּונָׂשָע אלש .תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויְל

 .הָמָרֲאָה תֹוחָּפְׁשִמּכ ּונָמָׂש אלו תֹוצָרֶאָה
 .םֶנֹומֲה לֶכְּכ ּונְלְרוגְו .טֶהָּכ ּונֵקְלח םש אֹלָׁש
 ְךֶלֶמ יֵנְפִל ,םיִדֹומּו םיִָחַּתְׁשִמּו םיערוכ ּונָחְנַאו
 אּוהָׁש .איה ְךּורָּב שודקה םיִכָלְמַה יכלמ
 ִיַָׁשַּב ורקי בֵׁשֹומּו .ץֶרֶא דסויו םִיַמָׁש הָמֹונ
 אּוה + ;םיִמֹורְמ יִהְבָנְּב וזע תַניִכְׁשּו .לעמִמ
 ֹותָלּוז םֶפֶא ּונָּכְלִמ תֶמֶא .רֹוע ןיִא ניֵהלֶא

 לעו לעַמְמםִיַמְׁשַּב .םיהלאה אה יי יִּכ , הכבל
 :רוע ןיא .תַחְּתִמ ץֶרָאָה

 טְנאָו ,"ּגניָהלֶא אּוה, טְגאָו לֶהָק תעָשְּב גוא ,ךיֹוה "ּוניֵהֹלֲא אּוה, טְגאָו ןח רעֶד

 , תֹוריְג עֶטְנעֶלְׁש יִד ןייז ּוצ לַמַבְמ טוג ויִא םאד ןעֶד , םיִקּוסִּפ עֶייִד וה רעֶד

 םויַה ָּתְעַדָיְו :ודַבְלִמ רוע 5 םיִהֹלֵאָה אוה יי יִּכ תַעָרְל ָתַאְרָה הָּתַא(*

 חק = םיִנָפ אשי אל רֶׁשֲא אָרּונַהְ רוּבִנַה .לודגה לֵאָה םיִנּודֲאָה ינוראנ

 ָּתַעמ ךָרֹובְמ יי 0 םש יהי :ּוניהלאל לָדֹוג ּובֲה אָרְקֶא י 5 ; םֵׁש יב ; רחוש

 ןוראה ןירגופ : םלוע דַעְו

 :םאָר לֶהָה טְנאְו ,"ּונילע, טְגאָו ןוַה רעְד ןעוֶו

 ׁשֶרְקִמָה תיֵּב בֵרֶחֶׁש םֹויִמ םֶלֹוע לָש ֹונֹוּבַר ,בגׁשנְ קירצ ץּורָי וב יי םע זֹוע  לֵדְנִמ
 אלו הנ אלו הָחְנִמ אלְו הָנּוהְכ יֵדְנִב אלו ןְּבְרֶג אל רֵּפַכְל הָמַּב ּונָל ןיא

 יִתָלְפִּת םַנְכיֵל ןֹוצָר תַע 1 הָעֶש אָהְּתָׁש ןֹוצָר יִהיִו ,ּונָל דֵמֹוע לֹודְנַה מָׁש קר ַסֵּנְוִּמ
 רָקָח רֵצֹונ .תֶמָאְו דָסֶח בֵרְו םִיַּפַא ךֶרָא ןּונַחְו םּוחב לֵא יי ו ריִּכְומ יִנֲאָׁשְּב םורמל

 .'וכו חכב אנא : הקָנְו הֶאָטַתְו עַׁשָפְו ןּוע אָשונ 'םיִפָלֲאָל '
 וניהלא 12 17 (₪"ע רוזחמ)
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 ץ"של הלפת

 יִה יֵהֹלאַו ּוניֵהֹלָא
 םיִנּנֲחְַ הָלְפִּת שקבל םירמועה לֵאָרְׂשִי תיֵּב

 ,ּורָמאיִׁש המ םרוה ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּךמַע לַע ְךיֶנָפְלִמ
 ְךיִא םִעְדי .ולאָשיַש המ םֵביִׁשֲה ,ּורָּבַרְיֶׁש המ םַניִבֲה
 ךֶמֵע .ןּועְרְכִי דל ךֶרֶּב .ןּוכָלַהְי ְךיֶנָּפ רֹואְּב ,ּורֲאָפְי
 ְךֶמַע .ןּוכְרִּבְתִי םֶלֹוּכ ְּךיִּפ תֹוכְרִּבִמּו ,ןּוכִרָבִי םֶהיֵפְּכ
 םָּב ּךְמַע יִניָע ,ןּורֹוכֲעַי ְֶוֵּתַּב םֵהְו .ןוריבעי ךִנְפִל
 שוקה ןורא לּומ םיִׁשָנ .תֹולֲחַיְמ ְּךֶל םֶהיֵניֵעְו תֹויְלְת
 םתוא םיִביִבְסִמ ּךְמַעְו .הָמֵחְו םִעַּכ ְךֵּכַׁשְל ,הָמיֵאָּב
 ןיע :הָמֵחַרְל םֶתֹוא ַחיִנְׁשַּת םימשה ןֵמ הֶּתַאְו .הָמֹוחַּכ
 התאו , םִימַּכ ְּךַחְכִנ םיִכְפֹוׁש בל ,םִיַמָׁשַל ל םיאשונ
 ושקני אלו ,םנֹוׁשְלִב ּולְׂשָּכִי אֹלֶׁש :םימשח ןמ עַמְׁשִּת
 םיואְׂש םֶב ומְרְּבִ אלו ,םָנֵעְׁשַמְּב ושוביו אלו ,םָנּוניִׁשִב

 א ,ע"ל "לא "רשי

 ם"ע שוריפ
 טאָג נוא םאָנ רעֶזנּוא יפלאנ ּוניֲהֹלֶא

 ריִמ ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ
 ןופ רעֶלייֵמ יִר טיִמ ייֵז ףיר ןעֶטעֶּב

 אָד יד לֵאָרְִי קְלאָפ ןייב ןּופ םיִנ
 ףיוא ריד ראפ ןעֶמעֶּב ּוצ ןֶעייֵטְׁש
 ייֵז סאוָו ייֵז זייונ לֵאָרְׂשִי קְלאָפ ןייד
 יְךעֶפ ייֵז ְךאַמ יח , ןעֶנאָז ןעֶלאז
 ,ןעֶדייֵר ןעֶלאָז ייֵז םאוָו ןייֵמְׁש

 ,ןעֶמעֶּב ףיִר ייֵז סאוָו ייֵז רעֶפְטִנֶע |
 ןעֶלאָז ייֵז יו ןעֶסיוִו יז זאל

 וצ ןעֶמּוק ןעֶלאָז ייֵז םאָד ,ןעֶּביֹו 5
 היָנְק יד םיִמ דג ,הָניִבְׁש רעֶנייַד
 ןייד ןעֶׁשְטְנעֶּב יז ריד ּוצ יז ןֶעיִנְק

 ןעֶלאָז ייז גוא ליומ רֶעייֵז טיִמ קְלאָפ
 :+ע) ליומ ןייד ןּופ תֹוכְרְּב יד טיִמ
 ויָד ןּוריִבענ ףיִגְפִל מֶע .ןעֶרעוֶו טְשְטְנעֶּב
 וא ,ריִד ראפ קְלאַּפ ןייב ןעֶרְהיִפ

 17 (ט"ק רווחט)

 .ןעֶמיִמ ןיא ןעֶגעֶז :םיִנָזֲח יד יד
 ןעקוק ןעֶגיוא םיִקָלאַפ ןייר םָּב דע יגיצ

 ןָא ןעֶלאַז ייֵז הָלִפְּת רֶעייֵז ףיוא סיוא

 עו ,ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג
 ייֵז , ריד ּוצ ןעֶפאָה ןעֶגיוא םיִמיִגְזַח

 שוק ןורָא םעֶד ןעֶגעֶק ןעֶגְהעֶנעֶג
 ןעֶלעֶטְׁש ןעֶליוִו ייֵו גט? .טְכְראָפ טיִמ

 ןייד נּוא ,ןעֶראָצ םעֶד נּוא סַעַּכ םעֶד |
 ןייֵא יונ יױזַא םּורַא ייֵז ןעֶלְגְנִר קְלאָפ

 לעָמיִה ןופ טאָנ ּוד גוא ,רֶעיומ ְךיִד
 יִרעֶד וצ ייֵז ףיוא } ןעקיק טְסְלאָז

 לעָמיִה םוצ ריִד וצ ףיוא יז ןעֶבייֵה
 ריר ןעֶנעֶק ייֵז ןעֶסיִגְרעֶפ ץךאה רֶעייֵז
 יז טְטְלאָז טאָנ וד נּוא  ,רעֶסאוַו יונ
 פאר שב אלע ,לעֶמיִה ןופ ןעֶרעֶה
 טְלעֶביֹורְטׁשעֶג טיִנ ןעֶלאָז םיִנְזַה יד

 ןערעוו 13
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 יי ְךיֶנּונֲח יִּכ .ְּךֶֹוצְרַכ אלָש רֶבֶד םֶהיִּפ רמאי לֵאְו
 םֶמְּכ .םיִמָחּורְמ הָמַה ְךיֶמָחּורְמּו םיִנּונֲח הָמָה ּוניֵהֹלֲא
 םֶחַרְּת רֶׁשֲא תֶאְו ןחּוי ןוחָּת רֶׁשֲא תא ּוניִהלֶא יי ּוֲעְדיָׁש
 יבוט לַּכ ריִבֲעַא יִנֲא רֶמאַֹו ּךֶתָרֹותְּב בּותָּכַּכ :םֶחּורְי
 ןוחא רֶׁשֲא תֶא יִתֹונַחְ ךיֶָפְל יי םשְב יִתאָרָקְוְךיֶנָּפ לע
 דיוק יִב ּושובָי לא רַמֲאָנְו :םֶחרֶא רֶׁשֲא א יִּתִמַחְרְו
 ףושקבמ יב ומְלְּכִי .לא . .תֹואָבְצ .םיִהלֲא יָנֹדֲא

 ראה 0000000000 טד: חה מ ןיחתופ
 ונְמִמ הָלאְשִא .וינפ הָלַחֲא לאל הָליִחֹוא

 הָריִׁשא םֶע לֵהָקִּב רֶׁשֲא :ןֹוׁשָל הנעמ
 םדאל :ויָלֲעְפִמ רַעְּב תֹונָנְר הָעיִּבִא .וזּוע
 יִתָפְׂש יָנֹרֲא :ןושְל הנעמ יימו .בל יכרעמ
 יִפ ירא ןוצרֶל ּויְהִי :ְּךֶתֶלֹהְּת דיי יפו חֶּתְפֹּת
 אה נס :ילאוגו ירוצ יי יִנָפְל יִּבִל ןוינָהְ

 טיי א "א "י"ט א

 ט"ע שוריפ
 טיִנ נוא גְנּוצ ןעֶרְהיִא טיִמ ןעֶרעוֶו
 יד נּוא ניִדְנעֶדִייִר ןעֶרעוֶו טְשיִמּוצ
 ןעֶרעוֶו ׁשִיּובְמ טיִנ ןעֶלאָז לֵאָרְׂשִי
 ְךיִז ןעֶנעֶז ייז סאוָו םיִנָזִח יד ךֶרּוד
 .עֶדְנייֵמעֶג יד נא ייֵז .ףיוא ףמוס

 טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ייֵז ףךוד ןעֶלאָז

 טְנאָו קוס רעֶד נוא רטאו ,ןעֶרעוֶו

 ערע ׁשיובְמ םיִנ ריִמ ךרור ןעֶזאָל
 רעֶד טאָג ריִד וצ ןעֶּפאָה סאוָו יִד

 טיִנ ריִמ ףְרּוד ןעֶלאָז ,ןעֶרעֶׁשְרעֶה
 ןעֶכּוז סאוָו יד ןעֶרעוֶו ְמעָׁשְרעֶפ

 :לֵאָרְׂשִי ןּופ טאָג ףיד
 ְךיִא טאג טעֶּב ְךיִא אז הָליִחֹוא

 ְךיִא הל , ןעֶליוִו ןייז טעֶּב
 .גנוצ ןעֶטְקיִׁשיִנַא םֶהיֵא ןופ םעָּב

 17 (ט"ע רווחמ)

 . ןעֶשיוִוְצ ןינעק לאָז ךיִא סאָד רז
 ןייז ןעֶגְניִז גָנּולְמאַזְרעֶּפ םִקְלאָפ ןייֵא
 ןירייר לאָז יא , ביול עקראמש
 .קְרעוֶו עני ןיִגעֹוֶו גְנאַזיִג ביל טיִמ

 | ןעֶּמְכיִר ןא ףְראַד ׁשְטְנעֶמ רעד לא

 ּוא ,ןעֶקְנאַרעֶג יד ןעֶצְראַה ןיִא
 גוצ םעֶד רעֶּבִא סֶע טיִנ םאָנ
 טאַנ חֶּתְפִּת יִתָּפָש יָנֹדֲא .ןעקִיַרְדּוצ םיוא

 נוא ,ןעֶצְפעֶל עֶנייֵט ןעֶנעֶפְט טְסְלאָז
 ,ּבול ןייֵד ןעֶגאָז םעוֶו ליומ ןייֵמ
 רייֵר יִד ןֹוצָרְל ןייַז לאָז םַע ןֹיְוַל ויהי
 ןּופ ןעֶקְנאַדעֶג יד נּוא לומ ןייֵט ןופ
 יףוצ ,טאָנ ריד ראפ ןעֶצְראַה ןיימ

 יִרעָד ןיימ נוא רעֶציִׁשעֶּב ןיימ יִלֲאֹוגְו

 ;רעֶוייֵל

 הביסנא 14



 הנשה שאר לש א םויל ףסומ
 ,ןעֶכאוַו רעֶד ןיִא טְלאַפעֶג הָנָׁשַה שאר גאָט רַעָטָשְרֶע רעֶד א

 יִּכלַמ הָכיִסְנַא .יָכְלַהְתִהְּב ויָנָפְל

 ;ףו לֶמָי א חלשי יִכָאְלַמ שיא .יֵּכְלַמ םוי

 271 ולק

 ! סאָד ןעֶמ טְנאָז

 ,ְכיְִמֲהְּב וצמא

 ואב
 סי .ךולמ יִלְּב םיִאַנ תיֵּב . ךולממ ףנוח שותנ .ְךֹולֲהַל
 ותובלטב ךולמל ועיִפוהְּב , ףולחי יכותב : ךולמי לבל
 ,תֹוכָלְמַמ ורְנַמְּב .תֹוכָלְמַמ תֶרָבְנ :ךולמי זאְו .ְךֹולְמֶא
 ,תֹוכיֵלֲה ןֹויְלִג :ףולמי אּוהְו םֹוהָי .תֹוכָלֲהַּב םיִאֵנ
 ;ְךֹולָמִל ויָכֹוח .תֹוּכִזְל םויה לג ,תֹוכּולֲהַּת רַפְסְ
 ,תּוכְלַמְּב יֵנֲא הָרְּבִד .תוכָּב לוק ןונחְּב .תֹוכיִסְנ תֶכָרֹוד
 ןיד םויְּב ֵׂשְּפַחְמ ,תֹוכיִמְנ חור יאכד ג ףולמל לַכּוי יִמּו
 ךלָהמ ךולה :ךֹלְמָי רוצ דע .תּולָנ לְָֹּב הֶׁשָד ,תּוכְ
 :ךולמל ּווּועְּב .ְּךֵלֶמּוה דע רּודָח .ְךֵלֶה תֹואֵמ ׁשֵמֲח
 ץֶא יִּכ .ְךֵלֶמַנ יִמְּב אלה .ְךֶלֶמ הָמ לע .ךֵלֶמּומַה לָּבַה

 תבשב לחשכ

 :סאָד ןעֶמ טְנאָו ,תָּבְש םּוא טְלאַפעֶג הֶנָׁשַה שאו גאָט רעֶטְׁשִרֶע רעֶד וא

 לַעופל בֵנַׁשֲא ;הָבּולְמ ּונְדְפַאֲא ורובכ הָרָּפַסֲא ,ֹוזִע הָריִׁשא יַהלֲא הֵלְלַהֲא

 יִּכ ןֵנֵׁשֲא חַצָנ וזָעְ ;הָבּולְמ הָתֲאָי ול יב והָוְנַא .לַעַפּ חש רָשָא
 רֵּבַדֲא םַע בֶרֶּב רֵשַבֲא להקּב ;הָבּולְמַה לד ןוג חיִׂש הֶאָנ ילו ,יִנֲא ֹואָבְצ
 המ ואר ,תֹוכָלְמַמ ואבו = ושוג !הָבו למה יִמְלּו זוע רֶתָיְו תֶאָׂש יִמָל

 4 = יי "יו 7 5555

 שוריפ
 ןעֶשְרעֶה ן;ֶבאמ לעוֶו ףיא יִּנְלִמ הָכיִסְנַא

 ט"ע
 רעֶד ןעֶּביִרְׁשְראַפ זיִא ףיֹורְד סאוָו רֶעיִּפאַּפ

 םעֶד טיִמ גיִנעֶק ןייֵמ ריִמ ףיֹוא
 ףיא זַא געוֶו ןייז ןיא ןיינ לעוֶו יא םאוָו
 טְכאַמ ןייז רימ ףיוא ןעֶגיִנעֶק ןעָבאמ לעוֶו
 נוא טְפאַרְק טיִמ ןעֶטְרּוגְנֶא ףיז רֶע לאָז
 סֶע רעֶרייֵא יגפל ,ןעֶמעֶלַא ףיוא ןעֶגיִנעק
 םיִׁשָמַה ְףךֶלֶמ ןופ גאָט רעד ןעֶמּוק םעוֶו
 ןעֶמעֶּלַא נּוא איִבָנֲה ּוהָיְלַא ןעקיש רֶע טעוֶו
 םעוֶו טאָנ יֵכֹותְּב , ןייַז ּוצ הֶבוׁשְּתִּב ריִזֲחַמ
 טעוֶו רֶע תַעָשּב ףֵאָרְׂשִי ריִמ ןעָשיונֶצ ןיינ
 לְהאָמְטְסְנעֶד נוא ,ןעֶגיִנעֶק ּוצ ןעֶגייַׁשְרעֶד
 םאָד ןֹויְלִג ,ןעֶניִנעֶק ןעֶמעֶלא היֹוא רֶע טעוֶו

 17 (ט"ע רוזחמ)

 ךוּב רעֶד נּוא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןופ גְנאַג םוא

 טְנייַה ןעֶלאֶז ןעֶגְנּורְהיִפְפיֹוא עֶנייֵז ןּופ
 תּוכְזַא ןעֶכּז ּוצ ןעֶרעוֶו טְקעֶדיִג ףיֹוא
 ,הָכּולְמ ןייז ּוצ ןעֶּפאָה סאָו יִד ראפ
 ןעֶזיוִואַּב ןייש ןייז טאָה טאָנ ףלֲהמ ְךּולִה
 רעֶד ףיוא לעֶמיִה ןופ הָרֹוּת ןממ תַעְּב
 רֶהאָי טְרעֶדְנּוה ףֶניִפ זיא םאָד סאוָו דֶרֶע
 ףיוא ןעֶמּונעֶג ןעֶּבאָה לֵאְרְׂשִי יב גְנאַג
 יַּבַה ,הָכּולְמ ןייַז ןופ טְכאַמ םעֶד יז
 לג םאוָו לֵב ץעֶג רעֶד רעֶּבָא ךלְמּומַה

 ןעֶגיִנעק טְכאַמעֶג םהיא ןעֶּבאָה םידְׂשִּ
 םוראוו 18



 הנשה שאר לש א םויל ףסומ 272
 דעו .ְךֶלֶמ םיִנָפְלִמ יח .ְךֶלֶמ ףולמ יֵנְפִלַמּו .ףולמל
 .ךלומ זֹועָי המו :ךֹולְמָי ודֵבְל אּוה .ךֶלֶמ לָּכ לֵּכִּת
 .;ְךֹולְמִמ ףֹולֲחַי .ְךֶלֵהְּב הָפּוס רֹובֲעַכו .ֶּלָמ טָּפְׁשִמ זֹועָּב
 טעי םקנ .ֹוכְרֲדְּב םיִרָז .וכרד זחאי ,ֹוכְרֶעַּב ןיד ד

 ,ֹוכיִלְמַהְּב םיִּכַ .ֹוּכְלַמְל זע ןֶּתִי .ֹוכְלַׁשְּב דָ ד :ָךולמיו |
 רָמֹוח .הָכָלֲהַכְו תֶדַּכ .הָכּולְמ ֹוׁשְדַח :ךולָמִי לכ לַע

 םוי ְךֶרֶאְו .הָכּורֶא ׁשֵבֹוח :ָךֹולְמִי רֹוׁשיִמְּב .הָכָלְמִמ
 חרוט :;ְךולָמִי תַעְּב לַעַי .הֶּנִמְל הָלּותַח ,הָבּובָמ
 הָוֲאַנְּב .תויכש דָמָח ּואְמִט . תֹויָכְשַמ יֵרְבֹוע .תויכְלמ
 לוצ עב .תֹויְכַּב לוק גַאַׁשְו ,תֹויָכָז רהוט :ךולמל
 יֵנְּב ויָלָע םיִכיִלָשִמ ב :ךולמי םֶב ןֶפי ..תויִכְד

 תבשב לחשכ
 3 ואָנְתִּת לאו .דתי ּוהְנָמְמּורְנּו יִּתֶא ּוהּולרג ;הָכּולְמַה הֶזָמְּב רַדָהָנ

 יי

 ורֵּבְרְ יואל ןחפ ודיגה ;הָכּולְמ ומָאַמּ 'תַּתִח ּוטיִּבַה .וזְנריו דָא םינזור
 דג/ר/יר/רעיר.../ע/"/ א, --ו.''ווו טעטש

 ט"ע שוריפ
 ןעֶמעוֶו ןופ טְגיִניִקעֶג רֶע טאָה סאוָו ראפ
 סאָד ןעֶמּונעֶג תּושר ףיוראד ןעֶר רֶע טאָה
 . ןעֶגיִנעק וצ טְראַּפְׁשעֶג ןיירא ְךיִז טאָה רֶע
 טְגיִנעֶזְיג ףאָנ טאָה םֶע רעֶרייִא נּוא יֵנְפַַמּו
 רֶעיִרְפ ןיוש זיא טלעוו רעֶד ףיֹוא ףֶלֶמ ַא
 נּוא ְףֶלֶמַא טאָנ רעֶגיִרעֶּב עֶל רעֶד ןעוֶועֶג
 טאָנ םעוֶו םיִכָלְמ עֶלַא ןופ ףֹוס םּוצ זיֵּב
 =עֶטיֹול רעֶד ובְרֶעְב ןיד דו ,ןע גיִנעק ןיילא

 םעֶד ןעֶטְכיִרְנָא טעו רֶע ןעוט טאָג רעֶר
 נָא רֶע טעוו ןעֶׁשְטְנעֶמ ץֶטָּפְׁשִמ ּוצ ןיד
 .תַדְמ טיִמ ץיֶטּפְׁשִמ וצ ףךֶרָב ןייז ןעֶמעֶג

 יִד ןעֶטעֶרְמ טעֶו רֶע זַא נוא םיִמְחרֶה
 נייֵא ףיִז רֶע טעוֶו אֹבָל דיִתְעָל םיִעָשְר
 .ןעֶגיִנעֶק סעֶו 3 דסק םיִמ  ןעלןיונ
 ןעֶסְראַוְּפאָרַא ז) רֶע זט ֹולְׁשִנִנ דג רז
 ןעֶּבעֶג רֶע טעֶֶו קֶלֶמֲע ןּופ ןיירק יִד
 םעוו רֶע זא םיִׁשְמִה ְךֶלֶמ ּוצ טְפאַוְָק
 םיִעָשְר יִד ףיֹוא םיקידצ יד ןעָׁשְרעֶה ןַעָּבא

 14 (ט"ע רוזחמ)

 .ןעֶגיִנעֶק ןעֶמעֶלַא ףיֹוא רֶע טעו לאָמְטְסְנעֶר
 הֶכּולְמ יד ןָעייֵנעֶּב טעו רָע זַא ֹוׁשְדֹח
 ְןעֶגיִנעֶק טעונ ,טייֵקְגיִטְכיִר נוא טְכעֶר טימ
 טְמּוק סאוָו ַחיִׁשָמ טייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר טימ
 ןייֵא שכיח ,רִוָד תיִּב תוכלמ ןופ סיורא

 עלה םעֶד ּוצ גְנּולייֵה ןופ רַעָמְסאַלְפ
 צ ןעֶנייֵל ּוצ רֶע טעו ןֵּבְרּוח ןעֶטְרעֶג
 .רעניִנעמ םעֶו רֶע תַעַׁשְּב הֶּנִמ רעֶד
 סאוָו תֹורָצ יִד ןעֶנאַמְרעֶד לאָז רֶע חוט
 לֵבָּב יֵכְלַמ יד ןופ טאַהעֶג ןעֶּבאָה לֵאְרְׂשִי
 ןעוֶועֶג אָמטִמ ןעֶּבאָה סאוָו רעֶניִד-ןיִצעֶג יד
 ןעֶּבאָה נּוא ׁשֶדֶקְמֲה תיֵּב ןעֶגיִטְסילִג םעֶד
 רֶע תֹויְבָו רַהֹוט ,הָוֲאנ טיִמ ןעֶגיִנעֶ טְלאוָועֶג
 ןופ תֹויִכְז עֶנייֵר יד ּוצ ןעֶרעק ןיז לאָז
 ןעֶנייוֵו רֶעייֵז ןופ ייֵרְׁשעֶג םוצ גוא לארי
 ןעֶזאָלעֶג ךיִז ןעֶּבאָה ייֵז סאוָו תּוכְזְּב נּוא

 שּודיק ףיוא רעֶסאוַו עָּפיִט ןיִא ןעקְגיִרְטְרעֶד
 יר בה ,ןעֶניִנעֶק ייֵנ ףיֹוא טאָג לאָז םֵּׁשַה

 לארשי 16
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 ּורְבֲעַי :ףולמל אבי וב ,םיִּכַחְמ ול הֶז םוי .םיִכְלִמ
 :ךולמייי וי ,םיִכיֵלְמַמ דחי . םיִכאְלִמְּכ ויָנָפְל , םיִכְלַהְתִמ
 ןוכי ,ֹוּתְכַלְמַמ םַּכ .ֹותֹוּכַהְּב םייִא ,ֹותְּתַבְב םיִּתָּכ
 ורְמִנְּכ ,ֹותְכיֵלֲה ׁשְדֹוקְו .ותוכלמ דובְּכ :ךולמיו
 עַבָנְו רַהְו ,ליִּפַי ּהבוג לֶכָל : ךולמי לֹּכ ןיעל ,ֹוּתְכאַלְמ
 יִאְרְל :ְךולָמִי ַעּורְז רֹואְכּו ,ליִפֲאַי םֹוא לֶכָל .ליִּפְׁשִי
 ןויצמ .ליִּפִה רוּפ הֶז םויָל .ליִּפְבִי םיִׁשָדֲחַו ,ליִּפְקִי
 ,םיִאָנְתִמ ּודָעַמ .םיִאְג ּומָה ,םיִרּוׁשֲא ּוטָמ :ולמל
 ְךֶלֶמ .םיוגס ּולְמּונ ,םִיּונְד ּוכְלמ :ףולמל ֹואֹובְּב הא

 תבשב לחשכ
 אָחְבְּב יַח עַּבְׁשִנ יִּכ רַבָאָו םִיוג תישאר םֶהָלְנְ : הָבּולְמַה םש בֵתַּבִי הֶזָל

 לע רֶז :הָכּולְמ הָטָעְו ִיַּב 'םֵחְלָנ יִמ רַמָל אל יִּכ רוד לֵבְּב געְלּויו ;הָבּולְמ
 םיִכּורְּב עַרָ ;הָבּולְמ דָבָע תֶאָשַּב ץֶרֶא זנְרִּ תאְזְּב ,בָנָנ בשוי דָבָע ויָנּודֲא
 ,הָמָחְלִמ ּורְרֹוע ןשבו ןוּבָשָח ; הָכּולְמִּב ריִדֲאְל לוק ּונְתָנ יִּכ . םיִרּורֲא ומיִרֲחֲה
 םֶעֹורְז לַעַמּו הקלוח םֵצְרַאְו דַמָשְנ םֶליִח :זובּולמ תֹואְבָצְל ףרד תַתָל לב
 ער .םַש יֵנְּב תַמְדאְּב .םֵה םיִרְכָנ ִּכ ענב יֵנְּב ושפט ;הָכּולְמ .הָּלִפַנ
 ; הָבּולְמַה ןורַא תיִרְּבַה ןורא נפל .ץֶרֶא הָנְּפ דע ןּונ ןֵּב םָחָבֶּמ ;הָכּולְמ
 םַחְלִנ הִי :הָכּולְט יִסְפַא עַצָב יִלְּב ּוהּורְזִע . ץמל השקה זָא תֶׁשֹורֲח יֵבְשֹוי
 רּוׁשַא ןונָבְלּב ֶרָאַכ ,הָבּולְמֲה לאל ראש ןדבאי 8 .עַצָב יִלָ אָבְצ םָּב
 ראה. אאא

 ט"ע שוריפ

 םעֶו טייֵקְניִמְכיִל עגירעָקיש א יִװ נּוא םיִכָלְמ יֵנְּב ןעֶועֶג ןעֶנעֶז םאוָו לֵארָׂשִי
 עֶרעֶטיֹול יד ליפקי יִאְוִל ,הָכּולְמ ןייז ןעֶגייֵׁש ייֵז ,טְסאל רֶעייֵז םֶהיֵא ףיוא ןעֶּפְראַוו
 נּוא .ןעֶלְקיִו ןעֶמאַזּוצ רֶע טעוֶו ןעֶלְמיִה טעו טאָג ןעוֶו גאָט םעֶד ףיוא ןעֶטְראוַו
 ,טְלעֶּפאָר ןעֶלְמיִה ָעייֵנ ןעֶפאַׁשעֶּב טעֶו יד טעוֶו רֶע זַא םִּתִּכ ,ןעֶגיִנעֶק ּוצ ןעֶמּוק
 םעֶד ףיוא לֶרֹוג םעֶד ןעֶפְראוָועֶג טאָה רֶע וצ ןעֶלְזְניִא עֶרֶעייֵז נּוא ןעֶסיֹוטְׁשּוצ םיִּתַּב
 ןעֶזייוַועֶּב ּוצ םֶהיֵא ןיא הֶנָׁשַה שאר גאָט לֶהיֵטְׁש רעֶכיִלְגיִנעק ןייז טעוֶו ,ןעֶגאָלְׁש
 ּטְמ ,אֹבָל ריִתָעָל הֶכּולְמ ןייז ןֹויִצ ןיִא ןעֶגיִנע טעוֶו רֶע גּוא ןייז םעֶדְניִרְנעֶּב
 תֹולְזִמּו םיִבְכֹוּכ ןעֶניִר סאוָו רעֶקְלעֶפ יד םִיֹוג הָכּולְמ ןייַז ןּופ דֹובָּכ םעֶד ֹותּוכָלמ דֹובָּ
 ןעֶלעוֶו עֶגיִרְרעֶפאָה יד ,ןעֶלאַפ ןעֶלעוֶו ןעֶלעוֶו גְנּורְהיִפְפיֹוא ןעֶניִלייֵה  ןייַז נוא
 תֹווָאַּת יִלֲעַּב יד ,ןעֶרעֶו טְלעֶמּוטְרעֶפ ןעֶגיִדְנֶע טעוֶו רֶע זַא תַעַׁשְּב ןְהעָז עֶלַא
 רעֶד תַעַׁשְּב ןעֶׁשְטיִלְגְסיֹוא ךיז ןעֶלעֶו גּוא םיִעָשְר יד ץֶטֶּפְׁשִמ ּוצ הֶכאָלְמ ןייז
 .ןעֶגיִנעֶק וצ ןעֶמּוק טעוֶו טאָג רעֶנעֶּגאָהְרֶע - תֹווֲאַנ יֲִעַּב עֶלַא הבוג לֶכָל .ןעֶגיִנעק טעוֶו
 ףיִז ןעֶּבאָה סאו לֵאָרְׂשִי יר םִּוְד ּוכָלְמ נוא גְרעֶּב נּוא ,ןעֶפְראַוְּפאָרַא רֶע טעוֶו
 יִרעֶד ךעֶלְגיִניִק ןעֶלעוֶו ׁשיִפ יװ טְרעֶמעֶג ,ןעֶכאַמ גיִרעֶריִנ רֶע טעֶוֶו רעֶטְרֶע עֶכיֹוה

 ןעביוה 1 8 חי (ש"ע | רוגחמ)
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 ,םיִמָעַמ ּופְסּואְי .םיִמע יבידנ : ךולמל אתא תֵע .םִיֹוגַה
 ,םיִמיִעְנ ןּוגָנ :ךולמי םמוקמ לֶא .םימע יטועמ אושנ
 :ךולמל םֶהיֵלֲע .םיִמָמֲעַמ םֶאָׂשְנ .םיִמיִעְנִמ םלּומל

 ּוכְלְׁשּוי .םיִלָלֲח ֹומְּכ בֹוחְס םיִלּולְג ןּויִּכ .םיִליִלֲא תּוּכִס
 ואְׂש ,םיִלָא יִנְּב ּובָה , .םיִלֵא לֶא דוס ;ךֹולְמִל יִלָּב
 ,ֹואיִׂשַהְּב רֶי זּוזִע :ךולְמִי יִּכ ןֹודָאְל .םיִלּולְהְ הרב
 םור לע :דולמיו זועי .ֹואְׂשִנְּב ויָסֹומֲע ,ּואיִׂשְנ םיִרָהְל
 ;ְךולְמִיְו בש ,ֹואְסִּכ דוח לַע ,ֹואְׂשְנּב ּוהיִדָי .ואשמ
 .ץֶרָאָה יֵבְׁשֹיְּב חַּפ .ץֶרָחְו ויָלִכְּב .ץֶרֶא רֵרֹופְּת רופ

 תבשב לחשב

 םיִלָשָה ליִפָשַמְ םיִרָמְל ריִּכִה א ַחֹכְו בשה וכל הול דדו שונא

 :הָכּולְמַה םִדֹור ריִעֵצ ׂשֵבְלּכ תֹוליִלֲע ונְּכְתַנְו חַבָטֶל ןאצ הָרָנּומ ;הָבּולְמ

 ּוְּכְמִ ןהָבּולְמַה ב5 םִיַמַכ .הָּמַמְל ולוס הֶסָכ אב ויו ןוה "אלב יִרּובמ

 זרימה תַדְו 3 ּורֲאָנ ;הָבּולְמ לּובְנ לַעֵמ םּוקַחרו ,םיִנָי יֵנְבִל םיִנוי

 בומְּת רועו יָחָאל ריב תויָה קלה בגוש ןוח ;הָבּולְמּ בֶרֶח יִבָּב לוקב שריו
 ;הָנּולמ ןּורּוׁשיִל

 -.- יי יי.

 ט"ע שוריפ
 ךֶלֶמ רעֶד טאָג זא תַעַׁשְּב ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוה

 . ןעֶגיִנעֶק וצ ןעֶמּוק טעוו רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ

 ףיז ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶּפ עֶגיִדעֶנעֶג יד יִביִדְנ
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יד ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ ןעֶלְמאַזְנייֵא

 רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןופ עֶטְסְניִנעוֶו יד ןעֶנעֶז

 טעו טאָנ תַעְּב םִיַלָׁשּורְי טְרָא רֶעייֵז ןיא

 ייז ןעֶלעוֶו םיִנּוגְנ עֶסיִז ןּוגָ . ןעֶגיִנעֶ
 םעוֶו םאָנ תַעַׁשְּב ןעֶגְניִז לֵאְרְׂשִַי ןעֶגעֶקְנַא
 רעֶקְלעֶּפ יד ןופ ןעֶנאַרְמ ןעֶמאַזּוצ יי
 ָּתֶא יד םיִליֵלֲא תּוּכִמ ,ןעֶגיִנעֶק ּוצ ייֵז ףיֹוא

 יד יו ןעֶלעוֶו ןּוִּכ נּוא תּוּכִס רעֶמעֶג
 .=ְךאוָועֶגְּפאָרַא וא טְּפעֶלְׁשעֶג עֶנעֶגאָלְׁשְרעֶר

 םּוצ רוס ,ןעֶניִנעֶק ּוצ ןּופ ןעֶרעֶו ןעֶּפ
 סאָו טאָנ ןּופ ןעֶמאָנ םעֶגעֶנְראָּבְרעֶפ

 18 - {מ"ע רווחמ)

 ןעֶּבעֶג רֶהיֵא טְלאָז רעֶטעֶג עֶלַא רעֶּביִא

 תֹובָא עֶסיֹורְג יד ןּופ רעֶדְניִק רֶהיִא דֹובַּכ

 ןעֶרעֶה םּוצ ּביול נוא גְנאַועֶג ףיֹוא טְּבייַה

 רעֶד זַא וול ,ןעֶגיִנעֶק טעוֶו רֶע זַא טאָג

 דְנאַהַא ןעֶּבייֵה ףיוא טעוֶו טאָנ רעֶקְראַטְׁש

 ּוצ נּוא ַהיִׁשְמ טְׁשְריִּפ ןייז ןעֶּבייַהְרעֶד ּוצ

 רֶע טעוֶו לאָמְטְסְנעֶר לֵאְרְׂשִי ןעֶּבייֵהְרעֶד
 זַא ואשמ םֹור לע .ןעֶגיִנעֶק טפארק םימ

 םּוצ דְנאַה ןיינ ןעֶּבייֵה ףיוא טעֶו םאָנ

 ְךיִז ףיוא םֶהיֵא טְנאָרְט טאָג סאוָו לעֶמיִה

 ,קֵלְמֲע ןּופ ןעֶמעֶנּוצ הָמקְנ ןעֶרעוִוְׁשּוצ

 ןעֶגיִטְכאַרְּפ ןייַז ףיוא ןעֶציִז רֶע טעוֶו

 תַעָשְּב ר5 .,ןעֶניִנעֶג טעוֶו נּוא לְֶהיִטְׁש

 אֹבָל ריִתְעָל ןיֶטְּפְׁשִמ ןעֶּמִק טעֶו טאָנ

 טעוו 9
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 .ץֶרָי םֶבּו שלשי .ץֶרֶע תורפוש דחפ :ףולמיו זי
 ,לַעְי םֹודָחַמ יִבָצ :ךולִמי יִּכ ּולֲעַי .ץראה ףנכמ רַאְּפ
 :ךולָמִי יִּכ ּונְנַרְי .לַעַמ יִמשִמ להַצ ;לעשמ רֵדֵאְו
 רֶאָּפ תַריִפְצ .לַעַה יִמְרִי םֶעְלַצְל .לעּופ לָּכ תֹואְבְצ
 תֶרֶדַא ,ּוכְלָמ רֶׁשֲא םיִניִצְק ;ְךֹולְמַי קדצל ןַה .לעהל
 םיאּורק ;ךֹולְמִי יִּכ ןודאל . "וכילמוז נתי לוק .ּובילשי
 םשארבו .וכלי תּויממוק ,ּוכֹולֲהַי וירא .וכולמי
 רעומל םּושָר 1 הו םויָל ל זר 2

 ;הָבּולְמ הָתָבָש ֹומיֵניִּבִמיִּכ . םיִמלוע תיֵּב בלוי ירעש ! וממוק הָבּולמ לב
 הָניִרֲע הָצְבְר ;הֵכּולְמ ושְרַחְּב .שאר ּואְׂשִי זָאְו םיִמָלֹועְל םָב אֹבֵי שודק

 ריר,

 שוריפ
 טיִמ ןעְרעְוו טְרעֶטעֶמְׁשּוצ דֶרֶע יד טעוֶו
 טעוו רֶע גְנּודיינְׁשְרעֶּפ נּוא גָנּוּבְראַדְרעֶפ
 רעֶציִזעֶּב יד קעֶרְׁש טימ ןעֶרעֶטיִצ ןעֶכאַמ
 .ןעֶניִנע טעוֶו רֶע גוא ,טָלעוֶו רעֶר ןופ
 ןעֶזאָלְּב טאָג טעוֶו לֶהאָמ ייֵרְד תורפוש דפפ
 וצ תֹורְפֹוׁש עֶקְראַטְׁש טיִמ אבל ריִתָעָל

 םיקידצ יד גוא , םיִעָשְר יד ןעֶקעֶרֶׁשְרעֶר
 יז ןעֶלעֶו ןעֶניִליוִועֶּב טעוֶו רֶע סאוָו
 קֶע ןופ ּביֹול עֶנייֵׁש א ןעֶגְעֶרְּבְפיֹוא םֶהיֵא
 ןייֵא יִּכְצ .ןעֶגיִנעֶק טעוֶו רֶע תַעַׁשְּב טְלעוֶו

 נּוא ,דֶרָע רעֶד ןופ ןייֵגְפיֹוא טעוֶו בוול
 ןעֶטְסאָמעֶג ןעֶנעֶז סאוָו רעֶסאוַו ןּופ חַבָש א
 ּביֹול עֶכיִלייֵרָפ ַא נוא טְסֹופ םיִטאָנ טיִמ
 ןעֶלעוֶו עֶלַא יוז ,לעֶמיִה ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא ןופ
 עֶּלַא תֹואְבִצ ,ןעֶניִנעֶק טעו טאָג זַא ןעֶגְניִז

 18 (ט"ע רוהט)

 ט"ע

 ּוטְסְלאָז ןעֶפאַׁשעֶּג ןעֶנעֶז סאוָו ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב
 רעֶטְסאַלְּפ א ןעֶגְנעֶרְּב ףיֹוא ָךאָרְּב רֶעייֵז וצ
 ןעֶגְנעֶרְּב ףיוא ביול עֶנייֵׁשַא ןעֶלאַז ייֵז
 טיִמ םאָנ טְניִנעֶק טָא ןעָנאָו ןעֶלאָז נּוא
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יד םיִאּויְק , טייֵקְניִטְכעֶרעֶג יד

 ייֵז ןעֶלעוֶו ןויצ יייק ןעֶפיִרעֶג ןייז ןעֶלעוֶו
 םֶהיִא ְךאָנ ןעֶלעוֶו גּוא ,ןעֶגיִנעֶק טְראָד
 ייז רעֶּביִא םעוֶו רֶע נּוא ץְלאָמְׁש טיִמ ןייֵג
 רעֶנעֶטְלאַהעֶּע רעֶד ןְמְנּומִה ור ,ןעֶגיִנעֶמ

 םעֶד ףיוא טייֵרְּבעֶגְנָא זיא הָלּואְג ןּופ דוס
 ירְׁשִּת ןיִא ןייז טעוֶו הָלּואְנ יִד ןעֶד גאָט
 מיש ןייֵא וצ טְנעֶכייֵצְרעֶפ זיִא רע
 ןעָגינעק טעוֶו טייַצ רעֶד ןיא סאוָו ,טייֵצ
 .םיִעָשְר יך ןופ הָמָקְנ טְמעֶנ סאוָו םאָנ

 ןעֶסייֵה סאוָו לעֶמיִה ןּופ םיִכָאְלַמ יד ןאְנש
 םיגאנש 8
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 .ׁשֵמָׁשַּכ הֶרָּב המת .ׁשֵמָׁש תֵאֹובְמ דֵעְו :ׁשָמָׁש חרזממ ךמות זח :ךֹולְמִי ֹוכְלָמִּב .ׁשֶמֶׁשַה תאֵצְּ וראות .ׁשֶמָׁש יִנְפִל ומש .ׁשֶמָּשּכ םַּכ ןוּכִּת :ךולְמִי יִּב ועיר ,תֹוירְּב ןֹומָח ןֹואְׁש .תויתוא דוהו ,תֹויִתִחַּת תֹויאָׁש :ךֹולְמָי יִּכ ּוחְצִפִי ,תֹויִלֹולְּתִמ ריש ,תֹויָאיִלְּפ

 ;ְךֹולְמִיְו םֵמֹורְי
 תֶרָאְפַתְּב הֶרֵהְמ תוארל ,ּוניֵהֹלֶא יי ל הָוקְנ ןּב לע

 תֹורָּכ םיִליִלֲאֲהְו ,ץֶרֶאָה ןמ םילולג ריבעהל .דזע
 ּוריֵּכַי ,ץֶרָא יעשר לָּכ יל תֹונְפַהְל ,דֶמְׁשִבּואְרְקִי רֶׁשָב יִנָּב לָכְו ..ידש תּוכְלִמְּב םֶלֹוע ןקתל .ןּוַרָּ
 עַבְׁשִּת ,ְךֶרָּב לָּכ עֶרָכִּת ל יִּכ ,לֵבָה יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְדָיו
 דובכלו .ּולופיו ּועְרְכִי ּוניֵחלֶא יי ְךיִָפְל .ןֹוׁשְל לָּכ
 .ּדֵתֹוכְלַמ לוע תֶא םֶלָכ ּולְּבַקיו נתי רק ּךמש
 .תּוכְלַמַה יִּכ :דֶעָו םֶלֹועְל הרהמ םֶהיֵלֲע ךֹולְמהְו

 תבשב לחשכ
 ּואֵׂש םיעישומ (וצוו א'ג ּוביֵר :הָכּולְמַה ץק הָל ְךרֶא יִּכ .ןֹומָלַאֵמ הָטְקָש
 לַע אּוהְו .לֶא אֵנָׂש אְוָש ;הָכּולְמַה .דוה ןורָא לַע ּותיִׁשְו .ןֶמיֵּתִמ א
 ,רעיִרְיַו .ךיֶאָבְצִמ ןוא רמה ירש ;הָכּולְמ הָקֲחַרְו ןַיָאָו תֶמֶא ׁשֵקְּב . וגוש
 \ + הָבּולַמְּב רז רֶרָתְׂשִי לבל זוע רֶזָאְתּ תּואְג רֹונְחַּת :הָכּולְמ תַעּורַּת ְֶל
 םִיונ םוקָּת :הָבּולַמ ףונציו .ויִלְגרָל קֶדָצ םָׂשְו .עשר רַעְנּוי יִּכ .לֵבֵּת ןוּכֶּת
 . הָאָמּוט ריִבֲעַּת ןוח : הָכּולמַה לָשומ עַשַר הֶּטַמ רֹוּבׁשִּת ,םיִמּואְל ַחיִכֹוּת

 'וכו הוקנ ןכ לעו ;הֵכּולְמִּב ריִהָי חַצָנ אָרְקִּת ךָרֵבְל בֵנְׂשּוּת
 טא הש

 ט"ע שוריפ
 ןייֵג ףיֹוא רֶהיִא ייַּב ןְנּוז יד יונ יֹוזַא זיִא ןעֶמאָנ רֶעייֵז סאוָו םיִכָאְלַמ יד ךיוא םיִנָאְנָש
 .ןעֶמעֶלַא רעֶּביִא ןעֶגיִנעֶק טעוֶו ַחיֵׁשָמ זַא ליֹומ רֶעייֵז ןעֶנעֶפֶע ןעֶלעוֶו ןעֶליֹוהְרעֶפ זיא
 | ןופ טְלעֶו יִד טְציִטְׁש סאוָו םאָג ףמית טעוֶו טאְג תַעַׁשְּב לעֶמיִה ןּופ גְנאַזעֶג טיִמ
 + ברעמ זיִּב ףיֹוא טייג ןָנּוז יִר ואוו תַרְזִמ ַחיִׁשְמ ןופ לְהיִמְׁש יִד ספ ןֵּכִּת , ןעֶגיִנעֶק

 יד ןעֶּבייֵהְרעֶד לאָז רעֶטְנּוא טייֵג יז ואוו ,ןֶכּוז יד יו גיִטְפאַה םעֶדְניִרְגעֶג ןייז טעוֶו

 ןייב זיִא סאוָו לֵאָרְׂשִי הָמּוא עֶניִדְלּוׁשְנּוא יזא געֶּבייֵא ןעָשרעָה טעוֶו ןעֶמאָנ ןייַז
 + ןעֶניִגעֶק ייֵנ רעֶּביִא לאָז נּוא ןָנּז יִד יונ טְלאַטְׁשעֶג ןייז ,געֶּבייֵא טְּבייֵלְב ןָנּז יב וזה

 4 18 (ט"ע רוזחס)
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 .בּותָּכַּכ !דֹובְכְּב ְךֹולְמִּת דע יִמְלעְה איה ְּךֶלֶׁש

 ;רֶעְו םלועל ְךֹולְמִי יי ְּךֵתָרֹותְּב
 ,לֵאָרְׂשִיְּב למַע האָר אֹלְו ,בֹקֲעְַּ ןוא טיִּבַה אל רַמֲאָנְ

 יהיו ,רַמֲאָנְו ;ֹוּב ךֶלֶמ הערת ,ומַע ויָהֹלֲא יי
 ;לֵאָרְׂשִי ימְבש דחָי ,םע ישאר ףֵסַאְתִהְּב ְךֶלֶמ ןּורְׁשיִב
 לשומו הֶכּולַמַה ייל יִּכ ,רמאל בּותָּכ ףשדק יִרְבְדְב
 זוע יי ׁשֵבָל ,שָבְל תּואָנ ךֶלֶמ יי .רמָאְנו :םיוגב
 םירעְש ואש ,רֵמֲאָנְו : טומת לַּב לַבַת ןוכת ףא ,רֶזאְתַה
 ;דֹובַּכַה ְךֶלֶמ אֹבָיְו םֶלוע יִחְתַּפ ּואְׂשְנִהְו םֶכיֵׁשאֶר
 ואש :הָמָחְלִמ רֹוּבִג יי רובנו זּוזע יי דֹובָּכַה ְךֶלֶמ הֶז ימ
 ;דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אביו םֶלֹוע יִחְתִּפ ּואְׂשּו םֶביִשאְר םיִרָעְׁש
 ;הָלָס דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אּוח תֹואָבצ יי דֹבְּכַה ְךֶלֶמ הָזאּוה יִמ
 ֶלֶמ יי רַמָא הֹּכ ,רמאל בּותָּכ םיִאיִבְנַה ךיִדְבִע יִדָי לעו

 ,ןּורֲחַא יִנֲאַו ןושאר יִנֲא ,תֹואָבְצ יו ולָאגְו לֵאָרְׂשִי
 רַהְּב םיִעיִׁשֹומ ּולָעְו ,רֵמֲאָנְו :םיַהלֲא ןיא יִדְעְלִַּמּו
 :הָכּולְמַה ל התה .ושע ה תֶא ופעל %

 ןלֵּכ םלועה ב לַּכ לע למ | ּוניֵתֹובֲא יהא וניָהְלא
 עפוה| , ְךֶרְקיִּב ץֶרָאָה לַּכ לע אֵׂשָנִהְו ,ףְרובְכְּב

 לכ עדיו ,ְךָצְרַא לבת יבשוי 53 לַע ףזע ןואָנ רדהּב
 הָּתַא יִּכ ,ריִצי לָּכ ןיביו ֹוּתְלַעַּפ הָּתַא וכ ,לועּפ
 לאש הלא = יי ,ופֵאְב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא לכ רמאיו תר

 ךֵתְרוְּ וקלה ןֵתָו ךיִתֹוְצַמְּב ונשרס ! נמו
 זףסומ ןופ הָרָע הָנֹוטְׁש ייַּב ְךיז טְניִפעֶג ,"ןֹורָּכַַה םֹויְוע זיִּכ ,"ָּףָל הָוקְנ ןֵּב לצ, ןופ שייט - ונעבש = |

 | 6 18 (8"ע רווחמ)
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 ךבוטמ ּונֲעְּבַׂש
 הנשה שאר לש א םויל ףסומ

 ּךֶתְעּוׁשיִּב ףנליח נֵהְו תבשל) ונחמשו
 (ךֶמֶׂש ישרקס לֵאָרְׂשִי וב ּוחֹונָיְ 4 תָּבַׁש ןֹוצָרְבּו הָבָהַאַּב ּוניִהלֶא יי

 : רדִמ ןעֶזיִר , רפוש טְזאָלְּב ןעֶמ

 ;העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת

 = :העיקת ,םירבש ,העיקת

 . !חעיקת ,העורת ,העיקת
 : םאָד ְךיֹוא ןעֶמ טְגאָו רָפֹוׁש ןייק טו טְזאָלְּב ןעֶמ ןעֶוו תֵּבִׁש ךיֹוא

 םִא םיִנָבְּכ םִא ,םיִמָלֹוע יִרּוצִי לַּכ , טֵּפְׁשִמְּב ריִמֲעַי םויה ,םָלֹוע תרה םיִזַה

 םיִדְבֲעַּב םִאְו ,םיִנָּב לַע בא םֶחְְּ ּונֵמַחַר ,םיִנְבַּכ םא .םיִדָבּב

 3 : שודק םויַא ,ּונֵָפְשִמ רֹואָכ איצֹותְו ּונֵנֲחּתָׁש רע .תויּולּת ְךֶל ּניניֵע

 :טיִנ סאָד ןעֶמ טְגאָו תֶּבַׁש םוא

 ּונֵתָעיִקְּת לֹוקְל ביִׁשָקִמּו טיִּבִמ ןיזָאמו ןיבמ אָשְגְו םֶר לא ףינפל בֵרֶעֶי ּוניִתְפֹׂש תֶׁשָרֲא
 ּוניֵתֹויִכְלַמ רֶדֵס ןֹוצָרְבּו םיִמָחַרְּב לֵּבְקְתּו

 םֶּתְלַחֹוּת .שענ הָנָׁש לֶכְּב רֶׁשֲא .שעמ לָּכ תַלֲחְּת רב
 | תבשב לחשכ

== 
 ע"ע

 הו 6 95

 ט"ע שוריפ

 טלעו) יִד זיִא הָנָׁשַה שאר םָלֹוע תַרֲה םֹויַה
 טְלעֶטְׁש טְנייַה ,ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב

 ןופ ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא טֶּפְׁשִמ םּוצ טאָג |

 רעֶדְניִק יוִו ,ןיָטָּפְׁשִמ ּוצ ייֵז ןעֶמְלעוֶו עָלַא

 םאָנ ךיד ןעֶמעֶּב ריִמ טְכעֶנְק יונ רעֶדָא

 וטסְלאָ רעֶדְניִק יונ זְנּוא טְפְלאַה ּוד ּביוא

 :ְךעֶד רעֶמאָּפַא יו ןעֶמְראַּבְרעֶד זְנּוא

 נוא םִאְו ,רעֶדְניִק רעֶּכיִא ָךיז טְמעֶראַּב

 ןעקוק טְבעֶנְק יונ זְנּוא טְטְלאַה ּוד ּביֹוא

 וד ויִּב ריד ּוצ ןעֶניֹוא עֶרעֶזְנּוא םיֹוא

 :סיֹורַא טְסעֶו נּוא ןעֶמְראַּבְרעֶד זְנּוא טְסעוֶו

 .ןייש יד יונ רעָמיול טָּפְׁשִמ רעזְנוא ןעֶנאָל
 18 0 8 (ט"ע רוזחמ)

 +טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶכיִלְקעֶרְׁש ד םֹויִא

 ריִד ראפ 'ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶגְנָא לאָז

 3ףד סאוָו טאָנ רעֶנעֶּביֹוהְרעֶד נוא רעֶכיֹוה

 בוא טְסקּוק נוא טְסְכְראָה נוא טסקְרעָמ

 + תֹועיִקְּת עֶרעֶזְנּוא ןּופ לוק סאָד טְסְמעֶנְרעֶפ

 ןעֶמעֶנּוצ טְסְלאָז גּוא .ןֹוצְרְבּו םיִמָחרְּ ַּבְתּו
 יד ןעֶליוִו ןעֶמּוג טיִמ נּוא תֹונָמֲחַר טימ
 ןעֶגעוֶו טְגאָזעֶג ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו םיִחָבש

 הָבּולְמ ןייד
 לֵאָרְׂשִי סאוָו הֶנָׁשַה שאר תּוכְזִּב תַלֵהְּת רָכְז

 צ רָכזא ראַפ רֶהאָי עֶלַא םֶהיֵא ןעֶכאַמ
 םָעד
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 הֶאְצִי םא .שַעַמ תַחַכֹוּת !רֹוּכְזי לַּב רֶצֹוי ,םֵאָמִל
 רַכָז :רֹוּכִי םיִרּוציִו .שעי ֹונֲעַמְל ךמות .סֵעַכְּב
 ,תיִׁשאֵר רּוְּּב שרוש .תישאר תאובת ,תיִׁשאֵרְּבִמָׁש
 הָבּוׁש ,תיִׁשָהְל רֶח םִא .תיִׁשיִרֲח ףֵצָׁש ;רֹוּכְזיְו ארי
 | ,תֹורָפֲע שאר רכז :רוכזי םיבבושל .תישָה רֶׁשֲא
 :רוכזי לוח רֵּתְסִמְל .תורופְס םּושר .תֹורּוּפְס תֹודָלֹותְו
 .תורפוש שגר .תורפכל יִנְנַחְמ .תֹורֵּפְסִמ עֵבֹור
 .רפש יִמְלָנ רֶׁשֲא . רפס תֶאיִרְכ רֶכָז ;רֹוּכְזי םררפשל
 טרחוה םא "בצק ; :רוכזי רודו רוד לֶכְּב ,רַפְסַּב ול בצק
 ויָנַפְל ,רָפָס הֶז ןֹורְכִז םויק ,רפוכ אוצמ יִתְלִבָל , רֵפֵַּב
 היצ , רֹואַּכ רוד םיִמֵּת ,רֹוא יִדְרֹומ ןּופָצ רֶכְז ; רֹוּכְזִי
 .םטפשמ , רואנ יִנָּפ םיִפּופְצ :רוכזי ויונק ,רֹואָל רַחְּכ
 הלּועפ רֶכְז רוזי לַּב ביִרָּב ,רֹואְׂש ַעֹור ןחצ ,רֹואָל תֶת

 | | תבשב לחשכ
 .יִּתְלַכָא םִלעַפּו .יִּתְחַמַּב תובָאְּב : ןורֵּכְזִל קָדָצ יִל ׁשֵּתַחְי יִמּו . ןעַׁשָא יִמְּב

 םש ינמ חַמְי לבל . אֵנ יָנֲחִמ חש יִעֹורְו 5 :ןורַּכִזְל םֶרֶק ,יִל ּויָה םֶהָו
 יִּתְצַד : :ןורָל תּוכְז ינמ שקבי תַעּב .ליֵעֹויֲה יג ןפֶל דומעי םָ רַבָנ ןורַּבַזְ
 הָּתְחַמִּב גָלד : ןורָּכְְל יִמָׁש קַחּוה םָּב רֶׁשֲא .םָּפְׁשִמַה ןָשוחו , רופא ׁשֵבֹולְּב
 .ףיִנ נפל יִרְמָעְּב לֶא הָמיִּבַה :  ֹורְְֵּל דּוקָי .ןֵחַכְמ רָז תֶׁשֶגַּב .ףֶנָנ רֵצָעַי דע
 תורודל קַחּויו הָמָח "ביש לָלּפִי יִמ שיח : ןּורָּכזל יות שונא ֵבְרקְּב ןיִא

 ט"ע שוריפ

 טְלייֵצעֶג ןעֶנעֶז סאוָו תורוד יִד נוא ,רְרֶע ,הָאיִרְּב רעֶצְנאַנ רעֶד ןּופ גְנאַפְנָא םעֶד

 רעֶפעֶשעֶּב רעֶד סאָד גְנּוּפאָה רֶעייֵז זיא
 עֶרֶעייֵז  ןעֶנאַמְרעֶר טיִנ םעֶד תּוכְזִב ייז ּטעוֶו
 לֵאָרְׂשִי תיִׁשאֵוְּבִמָׁש רכה .םיִׂשֲעַמ עֶסּואיִמ
 גְנאַפְנָא םּוצ טְנאַמְרעֶד ייֵז טאָה טאָנ םאוָו
 ןעֶפּורעֶג ןעֶרעוֶו ייֵז סאוָו םָלֹועָה תֵאיִרְּב ןּופ
 ׁשֶרֹוש רֶעייֵז םאוו םֶכּורְּפ עֶמְׁשְרָע עֶנייז
 יונ רֶעייֵט ןעֶנעֶז סאוָו תֹובָא יד ןּופ זיא
 לאָז תּוכְז רֶעייֵז טְכּורְפ עֶניִמייֵצ טְׁשְרֶע
 רכז ,ןעֶנאַמְרעֶד לאָז נּוא ןְהעֶז טאָנ
 רֶע סאוו ןּושאְָרֶה םָדָא ןּופ רֶכֵז םעֶד שאי
 ןופ ןעֶראָוועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב טְשְרֲע ּוצ ּויִא

 13 (ם"ע רווחט)

 סאוו םיִׂשֲעַמ עֶטּוג יד נּוא הֶרֹוּת רעד ןיִא
 יו לְהיִפ לְהאָצ ץֶטיִמ טְנעֶכייֵצְרעֶפ ןעֶנעֶז
 .ןעֶקְנעֶרעֶג טאָג זְנּוא לאָז ץְלַא םאָד דְמאַז
 רֶע סאוָו ַחֹנ ןופ ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג סאָד רג
 םעֶד ןופ םיִמָּת קידצ רעֶד ןעֶזעוֶועֶג זיִא
 טיִמ ןעֶטְכיֹולעֶּב טֶביֵל ַא יונ טאָה נּוא רוד
 ןייַז ןעֶקְנעֶרעֶג טאָג לאו תֹוקְרִצ עֶגייַ
 רֶרֶע יד ןעֶנעֶראָצ טעֶו רֶע תַעַׁשְּב תּוכְז
 עֶנייַ ןעֶנאַמְרעֶר רֶע לאָז ןעֶטְלעֶׁש ּוצ
 ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג סאָר רג ,לֵאָרְׂשִי עֶטְפיֹוקעֶג
 טְסאָה ּוד סאוָו םֶהָרְנַא ןּופ קְרעוֶו יד ןופ

 םהוא 7
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 .תוטמח תו ודיִדְנ ,תֹוממ תֹועּובְׁש .תוטמ יב וקנ רָכְז ;רֹוּכִִל תיִרָּב ,םֶליֵעֹוי וחיש ,םֶלֵעְנִל רמאיו ' םִלֵע ַבָּב וינירש :רוכי זֶאָמְּכ ֹּב .םֶלָעְו נברא ירש ,םֶלֶלֹוחְמ וילעו .םֶלָח םֶלֶס רֶכֵז :רוכז תובזלו .הָיָאְרל ּורָתָע ,הָירֹוּפ הָבָאֹוּכ םִא .הָירְמ בָצָע :רֹוּכְזי ֹוכּובָס .הָיְרֶעְו םורע ידע .הָיאְר תִיחְּכ .הירומ תדקע רֶכֵז :רֹוּכְז םרע ַּב , חרצי יטילפ ,חַרְמָל .ןיחרפ ,חַרְטּוה םא חַּפ ;רוּכְוי םיִנֵׁש בֶרֵקִּב . חָרְזי ולָעָּפ . הרזממ ָּתְרִעַה . חָרֶזֲא
 ,רֹוּכְוי םָצְמַאְל

 ,םיִקָצּומ
 ףוסּב 'רֶשֲא .םיקנוי

 ,תֹומֹומ לוע אשונ
 :רוכזי רּוּפִכְל ,תֹוטָמַה רדָח ץֶפֶנ

 ,תֹוטָמַהְל ןיִּפ םִא
 יֵּפִמ :רוכול ׁשֶח טּופְּב .םיִקָעֹוצְל םֶלֶעְפִמ דוסי ,םיִקּוצְמ רֶכְז

 ,םיִקּוחְו תיִרְּב רַמֲאַמ ,םיקָאֹונ
 .םירפש יִרְמֶאְו ,םיִרָפַּכ ₪ רָכָז ,רֹוּכי ושרה רַבְד

 ,ּהָנָרָנ לא בֶרֶח ביִׁשָהְו קַענ ןורּכַול אוה . ויהלא בֵלֹּכ רֶׁשֲא ,יִב ךֶרָי יִהְּת ,רַמאְֹו אָרָי ףעז + ;ןֹורָּכְזל לַעַי םיִרְפֶע ינָש רֶגֶגְכּו .ּונֵרֲעַּב רֵּפַכְי בָלָח הָלְמָבּו ; ןורָבַזָל ןודָא דע רָמאַֹו ןעב .יב ּונְע רגר עַצָב אנוש יִמּו ; ןורַּכזִל ומָש
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 ביִׁשֵמּכ רימְמַמּ חתול .רָצוע תַעַּב יִתיֵּכְח  ןורָּכזְל םַּכ ׁשֶמֶׁשַּב ול תַׁשּוהְו
 םַע ּובְזַע יִּכ .יתאנק | ֹורְּבַדְּב תיִרָּב תֹואְרְל יח : ןורַּכַזַכ דוכא .דָלֵיל ַחּור

-- 
 ט"ע שוריפ

 ןייז טאָג לא) חַרֶזִמ ןופ טְקעוֶנְרעֶר םֶהיֵא
 הֶּלָּפִּת יִד ןְנאַמ רעֶד נּוא ןעֶקְנעֶרעֶג תּוכְ
 .מְרֶעייֵז ןופ ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה םֶהָרְבַא פאו
 ןופ ׁשיִנעֶבעֶרעֶג סאָד תריקע, רג .ןעֶגעוֶו
 ףיֹוא ןעֶועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג זיִא רֶע םאֶו קָחֶצִי
 ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶנייֵז .םאוָו הָיַרֹומַה רב םעֶד
 טאָנ לאָז , ןעֶראוָועֶג לעקגומ לאָמְטְסְנעֶד
 ןעֶגעֶז סאוָו לֵאָרְׂשִי וצ תּוכְז ןייז ןעקְנעֶרעֶג
 סאָד םֶלֶס רֶכ ,תֹוָצִמ ןּופ זיֹולְּב נוא םעקאנ
 טאָה רֶע סאוָו בֹקֲעַי ןופ ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג
 רעֶּביִא נּוא רעֶטיי א םֹולָח ןיִא ןְהעֶזעֶג
 םיִכָאְלַמ יד ןופ רעֶּפעֶׁשעֶּב רעֶד טאָג םֶהיֵא

 8 (ט"ע רזוחמ) |

 תויכלמ רֶעיִפ יד ןעְניונעָּב םֶהיֵא םאָה נוא
 ןעֶגייֵל ןעֶלעוֶו ייֵז סאוו ְךאָי םעֶר :נּוא
 ןעֶקְנעֶרעֶג טאָנ זְנּוא לאָז ,לֵאָרְׂשִי ףיֹוא
 טאָה רֶע יו יוזא תּוכְז ןייז ףךוד ן'ְמּוג ּוצ
 סאָד יִכּוקְנ רֶכִנ ,טְקְנעֶרעֶג לאָמטְסְנעֶר םֶהיֵא
 ןעֶנעֶז סאוָו םיטְכְׂש יד ןּופ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג
 סאוָו ,ןעֶמעֶג עֶרֶעייֵז טיִמ טְנעֶבעֶרעֶגְסיֹוא
 םיִנ ןעֶלאָז ייֵז ןעֶריֹואווְׁשעֶג טאָה םאָנ
 .ןעֶרעֶוו הֶלְּכ
 סאָר ןיל רג ,ןעֶקְראַטְׁשּוצ ייֵז ןעֶקְנעֶרעֶג
 ןעֶּבאָה סאו לֵאְָׂשִי יר ןופ ׁשעֶגעֶבעֶרעֶג
 ןעֶּבאָה נוא רָּבְרַמ רַעָב ןיִא טְניֹואוועֶג

 לבקמ

 "= גְנּולְנאוַוְרעֶפ רֶעייֵז טאָג לאָז
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 .םירפס רּוקָּב תֵעְל :רֹוּכְזי הָפָׂשְּב .םיִרָפ יֵמְלַׁשְמִל
 רכז :רוכזי קָדָצְל .םיִרָפֶע יִנְׁשִל .םיִרּפַסְמ םיִרָתְס
 דָסֶח .ןֵּכִׁש וב םיִבורְּכ .ןכש דוד םוקמ ..ןֵכְׁשִמ דֹובָּכ
 ריִּבַּכ .ןכוד לוק םעונו .ןֵּכ םִע רויּכ :רֹוּכְזי םירָועְנ
 ירוא יֵטָּפְׁשִמּו ,ןונ דילי רֶבַז :רֹוּכְזי םיִנֹובְנִל .ןכומ םֹיְּב
 .ןונשה קרְּב שקוי :רוכזל םֶאְלִּפ .ןּנרְ ור , ןונפא
 רֵכָז :רוכזל ויִנּונַח .ןונחת בישקי .ןונאתְל ףלשּוה םִא
 לֶתַחְי .םימוש ׁשֶפֶמ .םיטח ריצק תֹואְו .םיִטְפוש םעמ
 .םיִטפשנ ּוׁשְנָעָנ םִא .םיִטָּפְׁש תַעַּבְרַא חרוט :רוכזלמ
 .הליל תוצח רבו ;רֹוּכִי םֶׂש רֶׁשֲא .םיִטָּפְׁשִמ במ
 ומל ונּוגנ ,הָלֵיַל ןֹוׁשיִאְּב ְךֶׁשֹוח .הָלֹיַל יִטְְּׁשִמ תודותו

 תבשב לחשכ
 { ןורַּכְזִל רֵֹׁשְּ תֶכֶלֹוה הָחְנֶמ .םיִנָּפ רֵּפַכְמ יִל הָיָה םֶרֶמ : ןורָּכַזְו תיִרְּב
 ; ןֹורָּכְזָל םיִנָּפַה םָחָלְו .ַחֹוחיִנְל בלחְו םָד .ויִררח בסמל ,םיִמ נסו דרג ףרמ
 אֹלָו ְךֵּב חַמְכָא הִי ;ןורָכְול תש .ןֵמְלַא אל יִּכ .הָמֵר ֲֵהָג לע יִּתָנַצְי
 ףיִממרְו יִנּוכָמְס הֶלֶא לַּכ :ןֹורַּכְזִל ףמש חַצֶנָלְו .רָכֵַּב 'הָמֵה יב ,םיִביִדְנַב
 .ואַּב (אל) ךיִרָע ַעֹורְזִּ םֶה יִּכ  ןורּבְזל יניאְו .יִתְמַּת םֶה אלול .יִּתָׁשִקַּב
 הָלֲחְת תונוּבְׁשֶח םֶכָמ .םַמְכִנ הֶז םֹויְל ;ןֹורַּכְזְל ּומָׂש םֶהיֵפְּב ףיֶתֹוְמְמּור
 עּודָיְו . רָאָבּו יולְג ,ריִמָׁשְו טִע בֵתְּכ וב אָרְקהְל ורב שארו םיִמל
 יללַעַמ : ןורכל םיִאּב .עַבֹוׁשְו תֹוחָצֲחַצ תֹומְָלָמּו םֹולָׁש םיִיַחְו תֶוָמ ;ןורָבְל
 ,יִּכְרַד הָרְּתְמִנ ; ורַּבְזל לֵאְָו שונֲאַמ ּוחְכְׂשִנ .ויָדֲעַצ רְַּסִמּו רב
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 ט"ע שוריפ

 טאָנ לאָז טאָּבעֶג עֶנייֵׁש יר ןעֶועֶג לק
 ןעֶלְהאֶצעֶּב סאו לֵאָרְשִי יד ּוצ ןעֶקְנעֶרעֶג
 טיִמ גיִדְלּוׁש ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו תונּבְרַק יד
 ןעֶדו תֹולֵפְּת טימ רָמֹולְּכ ,ןעֶצְּפעֶל עֶרֲעייֵז
 רבו ,ותֹינְּבְרִק טאַטְׁשְנַא ןעֶנעֶז תֹולָפְּת
 ןּופ רֹובְּכ םעֶר ןּופ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג סאָר רֹובָּכ
 דְנייֵרְּפ רעֶד טאָנ ּואוו טֶרֶא םאָד ןֶּכְׁשִמ
 סאוָו םיִבּורְּכ יִד ןעֶשיוִוְצ טֶעּורעֶג טאָה
 לֵאָרְׂשִי ןופ רָסֲח םעֶד נּוא ,ןֶּבְׁשִמ ןיא
 סיֹורַא ןעֶנעֶז ייֵז תַעַׁשְּב רֶנעֶגּי רֶעייֵז ןיא

 ןָא טְּביֹולְגעֶג ןעֶּבאָה ייֵז סאָר םִיַרְצִמ ןוש
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 ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז נּוא םאָנ
 יִ .ןעקְנעֶרעֶג טְנייֵַה םאָד םאָג לאָז
 ןֵּב ַעְׁשֹוהְי ןופ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג סאָר ןּונ דיל
 םיִמּוּתְו םיִרּוא ןּופ טְכיִרעֶג סאָד נּוא ןּונ
 סאוָו ןעֶגאָרְטעֶג טאָה ןהּכה רֶזֶעְלֶא סאוָו
 רַהאְלְה טְסּואועֶג ןעֶמ טאָה ייֵז ְךְרּוד
 טְנאַמְרעֶר ןעֶלאָז קֵּפֶסַא ןָא ךאז עֶכיִלְטיִא
 ןּופ רעֶדְנּואוו יִד הָלִפְּת יד ףְרּוד ןעֶרעֹוֶו
 רב .ןעֶקְנעֶרעֶג טאָנ לאָז םיִמּוּתְו םירוא
 ףֶלֶמַה רוב ןופ ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג סאָד תֹוצֲח
 טְכאַנ עֶּבְלאַה ןייֵמְׁשםיֹוא טנעלפ רֶע סאוָו
 ןעּביֹול 9
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 הָנָה קֹוח .הָליֵל בהלְּב הנ .הֶלָיְל דַקפִמ רקח :רוכז
 יִעְצְבְּב רֶׁשֲא ,לּובְז הֶז רֶהְז : רֹוּכַָי ם םהינל ,הָלילְו םֶמֹוי
 םא .לּוּבַמְּכ םִעַז :רוכזי לַּב דוע .לּובְס תֹונֹורְז .לּובָח
 חַּכְו רֶכָז :רוכזי הֶלְמָחְל . לוב חרָי ןֹורְכִז .לּוּבָחְל אָצָי
 בר .לַעַמְּב םִאְו דַרָמְּב םִאְו .לַעי םֶלָפְו וקְּב .לעופ לַּכ
 ותסו .עַרָאְי וּב רֶׁשֲא .ער םִאְו בוט םִאְו ;רֹוּכְי דָסָח
 םַה הָמַּכ דַע .םייָחָה רֵכְז : רוכזלמ הֶאְסאַסְּב .ערפי
 ןואש ןומה ; רוכזו יח יח ,םייחל םִא תומל ןַה .םייח
 , םִיּואְר ֹומַּכ אלַה ,םיִאיִרְמַּכ ויָנָפְל ּורְבֲעַי , םיִאּורּב
 , רֶׁשֹוחְו תֶרֹוצַּב ,רָׁשֹועְו תולד רכז ;רֹוּכְזי דַחֶא לכל
 .רַתְסְ רולו רָבְר :רוכְז אּוה ןיִדַּב ,רֶׁשֹוי םַנְ יפוד

 תבשב לחשכ
 הָנעַיְו ּוחיִכֹוי וישעמ רֶבָנ יֵנְּפ רֶגָנ  ןורָּכִזְל אָּטַח ,יל בָּתְכִנ אשל .חיש
 תַחַּת יֵרְבּוע . שיא יֵנְּב לַּכ רַחַי .לֵא תֹומיִזְמ ּוחיִׂש ורב דַע ,וׁשֲחַּכ וב
 .םֶצְ אב דע .םַעְַּ םיִמיִמְּת רַעָּב תֶלָר רָגֹוס וי" :ןורַּכְוְל ןאצַּכ .טֶבֵׂש

 :ןורָּבְזל תאֵצ |
 ָּתְרְרוע :ןורָּכזְל רֶבֵקַּב ףֶּתִמָא שיח .םיִתָמְּכ ּויְהִי לֵבָל ,םיִיַחְל אָּלִפ הֵׂשֲע

 הנפ ; ןורַּכִוְל ׂשַעַּת תל אלה .לעופ אב ּונֵרְרֹוש ,לַעֹופְּ זַא

 םֶרָכְשּ .ףיִנָפְל םֶלַעַּפ ! ןֹורָּכְזְל תַדְּב .ומיִרָּבְדִנְל בשקח םיִנֵג יִבְׂשֹוִּב .םיִהֹלֲא
 , םיִמָרִּ םיִלְּבַחְמ םיִלֵעְׁש ּוצָצ ; ןורַּכְְל ֶפמְּב ,םיִבצֲעָה םֶתָל יִלָכֹוא ְךֶּתִא
 יֵרְרַה .רָשוכְּב ועָשונְו קֲאָנ .ֶרפְּב םּורְרֶצ ;ןורָּבְִו שרוש ןָפְנִמ תיִרָכַהָל

 שוריפ |
 לאָז עֶצעֶזעֶג עֶנייַז ראָפ טאָנ ןעֶּביֹול

 ט"ע

 םיֹורְג ןייַז ןעֶקְנעֶרעֶג טאָג לאָז  ,ןעֶגעוֶו
 ןיִא לֵאָרְׂשִי ּוצ גְנאַזעֶג ןייז ןעקְנעֶרעֶג טאָנ
 ןעֶכיִלְגעֶג זיִא םאוו לֶבְּב תּולָנ ןעֶרעֶטְצְניִפ
 ׁשעֶנעֶבעֶדעֶג סאָר הֶו וָנָו ,טְכאַנ רעֶד ּוצ
 ןייֵא זיִא רֶע סאוָו שָדְקְמַה תיֵּב םעֶד ןופ
 ןּופ רֶניִז יד תֹוריִבֲע עֶנייֵמ רעֶּביִא ןוגשמ
 רעֶמ טאָנ לאָו טעֶרייֵל רֶע םאוָו לֵאָרְׂשִי
 ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג סאָד חַּנְו רֶכַו ,ןעֶקְנעֶרעֶג טיִנ
 טְרעוֶו ןעקְרעוֶו עֶלַא ןופ גְנּורעוֶועֶּב יד ןּופ
 ףיוא נוא סאָמ רעֶד ףיוא ףיֹורַא ץלַא
 =ךעֶריוִו טיִמ לֶהאָׁש יִד ביוא נּוא גאוָו רעֶד
 רעֶּבכיִא םעְוְו תֹוריִבֲע גּוא טייֵקְניִנעֶפְׁש
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 ןופ לֶהאָׂש יִד ףיוא ןעֶנייֵל ּוצ ףיֹורַא דָסֶח
 רו ,ןעֶנעֶו רעֶּביִא לאָז יז סאָד תֹוָצְמ
 עֶניִדעֶּבעֶל יר ןּופ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג סאָר טיִיַחֹה
 יםוצ ייס ןעֶּבעֶל ןעֶלאָז ייֵז ןעֶנאַו זיִּב
 ָףּורָּכ שודקה טּוהְט ןעֶּבעֶל םּוצ ייס טיוט

 .ןעֶקְנעֶרעֶג טְנייַה עֶגיִרעֶּבעֶל עֶלַא אּוה
 ךופ ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג םאָד רָׁשֹועְו תּולַד רָכָו
 בּוא רעֶגְנּוה ןּופ ,טייקְכייֵר נוא טייֵקְמיִרָא
 ןופ נוא םיִׂשֲעַמ עֶטְכעֶלְש ןופ טייקטאז
 ָנעֶרעֶג ןיד ןיִא טאָנ טעוֶו עֶניִמְראָפְטְכעֶר
 ְךעֶּפעוֶו סאוָו ןעֶכאַז ייֵלְרעֶלַא יִּנלִנ רֵבָד ,ןעק
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 םיִנּונְג רָכָז :רוכְזי בצקל .רֶתָיְו רַסָח יד . רֵתֹוסְו תֹונְיְִּ
 :רוכזי םויהמ .בֵׁשֹנָל הּורְוםֶׁשֶנ .בֵׁשֹוְו רָּבְדִמַּב .בֵׁשָיְל
 בֵׁשֲהְל תֹויְלָנ .בשוח ֹומְׁש םַעֵמ .בשקהל ןֹורְג רֶכֹ
 ,הָמָחְלִמּו ברק .הָמיֵחְו לֵהַּב רֶכְו ; רוב 'עקַּת םֹיִּ
 םִא .הָמָהְּבַבּו םֶדָאַּב ; רֹוּכְי םִי תַמֹוחְל .הָמֹוח ַעּוקְּב
 רכז :רוכזי הָמָדֲאָל ,הָמֹוה לוק רּוצִּב .הָמּוהְמ םַנְקּוה
 .רקוב תדקפ תֹוא .רֵקָסְו רי ןוזא .רַקָׁשְו הָנּומֲא
 םִא תעמל םִא .רֵקֹויְל םִא לֹוזְל םא ןח :רֹוּכְזי םיִעְגְרל

 :רוכזי טפשמל .רֶקָחְו קּודְקדְּב ׁשֹונָא .רקעְל
 תבשב לחשכ

 .םָּתְדַּבִאְו םֶּתְפַלַח .ץַפַח םֶהָּב ןיִאְו .תורודל ָּתְנִּב םָרָק + ורָּכִזל קַחּוה .םֶדָק
 קַח רוד לֵכָּב םֶנֲעַמְל ,םָּתְלַחְנִה ְךיֶרָמ נָא : ףֶלֶאֵמ דור ּתְחַק :ןורָּכְזְל תויְהִמ
 ּהָתִצָר י  ןורֵּכזְל הֵּתַּת הינע ָהיֶגּורֲה ,םיִרּועְנ תַּלַכָּב דאָמ שח םָר :ןֹורָּכְְל
 .ז 'םע ּותֲתְׁש  ורֵַּוְל שעת היִתֹולּולְּ תַבֲחַא ,תֶוֶמְלַצְו הָיְצ איְֵּב ְךיֶרֲחַא
 .עַנָר טַעְמִּכ ּולַּכְׂש : ןֹורָּכוְל ותש לא אֹלְו לָסֶפ םֵׂש .םֶה ריִמָקְּב הָצְמֶׁש תֶאְש
 ,םיִמָאָל לכ תדע . .זָאְמ תבע : ןורָבזל תיִרְבּ הָעּובְׁש רֵרֹועְמ ץֶרָפְּב םק יִלֹול
 גנינק | ַּתְחַק חַכָׁשִנ 'רוד סֵאְמָנ ףֶסֵּכ רּומְּת ר רָבְזל תּודע םֶהֵמ נְקַשִח
 תֹואָל יי לֵּבָׂש .הָנְכְי וערז יִמְּב םָּת שיא רַּת : ןֹורָּכְזִמ ונְחַּבִש יִּכ ,תיִנָׁש
 גאוה יִרוכְּ אלַה .ריקי ןיֵבּו דֶלָ 'ַושַעַשְּב םִיַרְּפֶא לושמ קֵּפַרְּת ןוח ; ןֹורֵּכָזְ

 וכו רבוז התא : ןֹורֵּכְזל תקח
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 ט"ע שוריפ
 סאוָו רעֶדָא ,רָתֵסְּב רַעְרֶא יּולָנְּב ןּוהְּטעֶג
 סאוו רעֶדָא ,ןעֶרעֶו טָעיֹוּבעֶג לאָז סֶע
 לאָז םָע סאוָו ,ןעֶרעוֶו ןעֶכאָרְּבּוצ לאָז סֶע
 םעֶד וצ ,טרעֶמעֶג רעֶדָא ,טְרעֶניִמעֶג ןייז
 רֶע טְקְנעֶרעֶג הֶנָׁשַה שאר גאָט ןעֶטְצעֶועֶג
 יִד שיִנעֶכעֶרעֶג סאָד םיִנּונְג רכה ,ץְלַא
 רעֶד ןיִא ןעֶסְקאוַנעֶּב ] ןעֶזאָלפּוצ רעֶנְטְרעֶג
 ּוצ דנא5 עֶטְנְהאוָועֶּבַא ןיא רעֶדְא רֶּבְדִמ
 ןֶעיַיוו ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶטְניוִו נּוא ןעֶגעֶר ןעֶזאָל
 גאָט ןעֶגיִטְנייַה טאָנ טּוהֶמ ץֶלַא םאָד
 יד ןעֶמעֶגְרעֶפ לאָז טאָג יג .ןעֶקְנעֶריִג
 ןיִא לֵאְרְׂשִי עֶנעֶּביִרְטְרעֶפ יד ןופ תֹולֵפְּת
 3 3 ּביֹוא םֶדֶאְּב ,ןעֶזאָלְּב ייז םאָט גאָמ םעֶד

 הףיֹוא הָמּוהְמַא ןעֶראָועֶג רָזְננ זיִא םָע
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 ישאָנ לאָז תומָהְּב ףיוא רעֶדָא ןעֶׁשְטְנעֶמ
 ךעקראמש םעֶד דֶרָע יד וצ ןעֶקְנעֶרעֶג
 .לֵאָרְׂשִי תֹולָפְּת יִר ןּופ לוק ןעֶניִדְנעֶמּורְּב
 =ֶכיֵלְרֲע ןופ ׁשעֶנעֶכעֶרעֶג סאָד הָנּוטֶא רֶכַ
 ְךעֶרעֶה ףְרּוד סאוָו טייֵקְׁשְטְלאַפ נּוא טייק
 'סָע סאוָו ןְהעֶג רוד נוא ןעֶדייֵד ףְךוד גּוא
 ןעֶמּונעֶג ףיֹוא ןעֶגְראָמ היִרְּפ ןעֶרעֶו טְרעוֶו
 .עֶּלַא טאָנ סֶע טּוהְט טְנעֶבייֵצְרעֶפ  נּוא
 לאָז סֶע ייֵס לול םִא ,ןעֶקְנעֶרעֶג עֶלייוַו
 ןעֶצְנאַלְפ וצ ,רֶעייט רעֶרָא ליוִוְלאוָו ןיינ
 ץְלַא טְרעוֶו שונא . ןעֶסייֵרּוצְסיֹוא רעֶרָא
 םיִמ םאוו ןעֶׁשְטְנעֶה םעֶד ףֶרּוד רמנ
 מאג םֶהיֵא טּוהְט גנּוְׁשְראָפ גּוא גְנּוכּוזְכאָנ

 : ןעֶקְנעֶרעֶג טָּפְׁשִמ םּוצ
11 
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 ,םֶדָק יִרּוצְי לָּכ דקופו ,םֶלֹוע הֵׂשֲעַמ רכז הָּתַא

 תֹורָּתְמִנ  ןֹומֲהְו ' תֹומְלֲַּת לָּכ ּולְנַנ ְךיֶנָפְל
 ןיִאְו ,ךָדֹובְכ אֵסַכ יִנְפִל הָחָכָׁש ןיִא יִּכ ,תיִׁשאֵרְּבִמְׁש
 םגו .לעפמה לָּכ תֶא רֵכֹוז הָּתַא .ְּךיֶניֵע דֶנְנִמ רֶּתְסִנ
 ךיֶנָפְל ַעּודָיְו יּולָנ לפה .ָךָמִמ דַחְכִנ אל רּוצָיַה לָּכ
 איב יִּכ .תורודח לָּכ ףוס דע טיִּבַמּו הָפֹוצ ּוניֵהֹלֲא יי יו
 םיִּבַר םישעמ רֵכְזִהָל .ׁשֶפָנְו חור לָּכ דקפהל ןֹורָּכְ קוח
 .ָּתְעְדוה תאֹזָּכ תישאְרמ ,תיִלֵכֵּת ןיֵאְל תווירֶּכ ןומָהו
 ,ְךיִׂשֲעַמ תַלְחֶּת םֹויַה הֶז , תיל הָתֹוא םיִנָפְלִמּו
 טפשמ ,אוה לֵאָרְׂשִיְל קוח יב .ןושאר םֹויְל ןֹורֵּכְז
 .ברחל ֹוזיִא ,רֵמָאְי ֹוּב תֹוניִדְמַה לַעְו :ֿבקֲעַי יחלאל
 וב תויָרְבּו ,עַבֹׂשָל ֹוזיִאְו ,בֶעְרָל וזיא ,םֹולָׁשַל וזיִאְו
 םויַהָּכ דֹקְפִנ אל יִמ :תֶוָמַלְו 'םייַחְל םֶריִכְוִהָל .ודקפי
 שיא הָׂשֲעַמ ,אָּב ְךיֶנָפָל רוציה לב ֹרָכְז יִּכ .הֶזַה
 םָדָא תֹובְׁשְחַמ .רָבְנ יִדֲעְצִמ תֹוליִלֲעַו ,ֹותָדְקִפּו
 אלש שיא ירשא :שיא יֵלְלַעַמ יִרְצִיְו ,ויָתֹולְּבְחִתְ
 אל םֶלועְל ְךיֶׁשְרֹוד יִּכ .ָךֶּב ץֶמֵאְתִי םֶדֶא ןֵבּו .ָּךֶחֶּכְׁשִי
 רֶכָז יִּכ :ָךָּב םיסוחה לָּכ חַצֵנָל ּוטְלְּכִי אלו ,ּולֵׁשָּכִי
 ;םֶלָכ הֵׂשֲעַמ שרוד ָתאו ,אָּב נפל םיִשָעַמה לכ

 רֵׂשַ לָּכ תֶז השל ילובמח 5 תֶא דא ויה םיִמָחרְ
 יי ְךיֶנְפְל אָּב ֹונֹורְכִז ןֵּכ לע ,םֶהיֵלְלַעַמ עור יִנְּפִמ
 לֹוחָּכ ויָאַצֲאָצו ,לֵבֵּת תֹורְפַעְּכ ֹועְרַז תֹוּבְרִהְל ,ּוניֵהֹלֲא
 תֶאְו ַחֹנ תֶא םיִהֹלֶא רכזינ ,ְּךָתְרֹותְּב בּותָּכַּכ ;םִיַה
 רֵבֲעַיַו  ,הָבָּתַּב ותא רֶׁשֲא הָמָהְּבִה לֶּכ תֶאְו הָיַחַה לָּכ

 'םיהלא

 יב ךיו טְניִפעֶג ,"תיִרְּבַה רכז, וג ,"םֶלע הֵׂשֲעַמ רֵכֹו הָּתַא ןופ ׁשְטייֵט יִצ
 : ףסּומ ןּופ הֶרָׂשֲע הָנֹוטְׁש
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 עמשיו ,רֵמֲאָנְו :םיִמָח וכשיו ץראה לע חור םיִהֹלָא
 תֶא ,ֹותיִרְּב תֶא םיִהלֶא רּכזיו ,םֶתָקֲאַנ תֶא םיִהלֶא
 תֶא יִּתְרַכָזְו ,רַמֲאָנְו : בֹקֲעַי תֶאְו קֶחֶצִי תֶא םֶהָרְבַא
 יִתיִרְּב תֶא ףַאָו ,קֶחְצִי יִתיִרְּב תֶא ףַאְו ,בֹוקֲעַי יִתיִרְּב
 ,רֹמאֵל בּותָּכ שרק יִרְבְדְבּו :רּכְזָא ץֶרָאָהְו רֹּכְזֶא םֶהָרָבַא
 פרט ,רַמָאָנְו :יי .םוחרו ןונח ,ויָתאֵלְפִנְל הֶׂשָע רֶכְ
 םֶהָל רכזי ,רֵמָאָנְו :ותירּב םָלֹועְל רכזי ,ויָאריָלןֵתָנ

 :ויִדָסַח ברְּכ םֵחְנִיו ,ֹותיִרְּב
 תארקו ְךֹולָה ,רֹמאֵל בּותָּכ םיִאיִבְנַה ךיָדְבִע יִדְו לעו

 טל? יתרכו יי רַמָא הּכ ,רמאל םִיַלָׁשּורְי יֵנְָאְב
 ,רָּבְרִמַּביֵרֲחַא ְךֵּתְכָל ךיִתֹולּולְּכ תַבָהַא .ףירוענ רֶסֶח
 .ֶתֹוא יִתיִרְּב תֶאיִנֲא יתרו ,רמָאְנְו :הָעּורְז אל ץֶרֶאְב
 ןֵבָה ,רַמאָנְו :םֶלוע תיִרְּב ףָל יתומיקחו .ףירוענ יִמיִּב
 וב יֵרְּבִד ידמ יִּכ ,םיעושעש דָלָי בא ,םִיַרְפֶא יל ריקי
 ּונָמֲחַרֲא םר ,ול יעמ ומה ןֵּכ לע ,דֹוע ּונְרְּכָא רו

 ;וו םֶאָנ
 בוט ןֹורָּכזְּבּונְרְבָז ,ּוניֵתֹובֲא יחלאָו וניֵהֹלֶא

 םיִמָחַרְוהְעּוׁשִי תַרְקְּכּבּונִרְקֶפּ;ךיֶנָפְל
 תֶא ּוניֵהֹלֶא ַי ּונָל רָכְּו ,םֶדק ימש ימשמ
 רֶׁשֲא ,הָעּובְׁשַה תֶאְו דָסֶהֵה תֶאְו תיִרְּבַה
 הָאְרָתְו הירומה רַהְּב וניִבֶאםֶהָרְבַאָל ָּתְעַּבְׁשִנ
 קחְצִי תֶא ּוניֵבָא םֶהָרְבִא רֹקֲעֶׁש הרקע ְךיֶנְפִל
 ,.ךנוצרתושעל ,ויִמָהַרׁשַבְכְו הפומה בֵנֹלַעֹונְּב
 דֵסֲעַּכ תֶא ךיִמְחר ּוׁשְּבְכִי ןֵּכ .םֵלָׁש בֶבֵלְּב
 ּךְמַעַמ ּךפא ןורח בוש ?ודנה ְּךֶבּוטְבּו וניִלָעִמ
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 תֶא ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל םִיַקְו ,ּךְתְלַחְנִמּו ּךֶריֵעָמּו
 השמ יִרָי לע ְּךֶתָרֹותְּב ּונָּתְחַטְבִהָׁש רֶבְדַה
 תיִרְּב םֶהָל יִּתְרַבְְו :רּימָאְּכְּרובְכ יִפמ ְּךֶדֶבע
 םִיַרְצִמ ץֶרָאַמ םֶתֹא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ,םינושאר
 ִּכ :יי יִנֲא םיהלאל םֶהָל תֹויְהִל ,םִיֹוגַה יֵניֵעְל
 ןיאְו ,םלועמ אוה הָּתַא תֹוחַּכְׁשִנַה לָּכ רֵכֹוז
 קֶחֶצִי תריקמ ,ְךֶדֹובְכ אֵסֵכ יִנְפִל הָחְכִׁש
 הָּתַא ְךּורָּב .רֹוּכְזִּת םיִמֲחַרְּב םויה וערזל

 ; תיִרְּבַה רֶכוז
 : רֶרֵס ןעֶניִר ,רֶפֹוׁש טְזאָלְּב ןעֶמ

 העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת

 :העיקת ,םירבש ,העיקת

 ; העיקת ,העורת , העיקת
 : סאָד ףיוא ןעֶמ טְנאָו רפוש ןייֵק םיג טְנאָלְּב ןעֶמ ןעוֶו תָּבִׁש ךיֹוא

 םִא םיִנָבְּכ םִא ,םיִמָלֹוע יִרּוצִי לָּכ ,טָּפְׁשִמַּב דיִמַעַי םֹויַה ,םָלֹוע תַרָה םויַה

 ּוניָניִע םיִדָבַעַּכ םִאְו ,םיִנָּב לע בָא ֶחַרְּכ ּונֵמֲחַר ,,םיִנָבְּכ םִא , םיִדָבְעַּכ

 :שודק םויִא ּונֵמָפְׁשִמ רֹואָב איִצֹותְו ננְחִּתֶׁש רַע תות ֶל

 : טיג סאָד ןעֶמ טְגאָו תֶּבַׁש םוא

 ּונַתְציִקְּמ לֹוקָל בישקמו טיִּבִמ ןיִזָאמּו .ןיבמ אָׂשִנְו םֶר לא ךיֶנְפָל בַרָעו ּוניֵתְפְׂש תֶׁשֶרֶא
  ּוניֵתֹונֹורְכִז רֶדֵס ןֹוצָרְבּו םיִמֲחֹרְּב לֵּבקְתּו

 יֵּפִשִמ הָלֲאְׁשֶא .קֶדָצ ילָעופל תַּת .קֶדְצִּב יד אָׂשֶא
 תבשב לחשכ

 תַרֲעַּב רֶׁשֲא :לֹוקְּב יִאְרוק תֵעְּב יִל בֹורָק לֵא .יִרָגָנ אָצְמֶא הָרְזֲעְל הָמּונֲא
 רו

 ט"ע שוריפ
 ןעֶטעֶּב ּוצ רעֶּפעֶׁשעֶּב ןיימ ןעֶּבעֶג ןעֶטְכאַרְמעֶּב ּוהְט ךיִא זמ יד אָשָא

 ּבייַה הֵקָדְצ טיִמ ץטָּפְׁשִמ ּוצ ףימ  ּוצ טְנעֶרעֶג טייֵקְניִטְכעֶרעֶג יד
 היא

 . 378 רפּוג יו םְניִפעֶג ,ּוניֵהְפֶׂש תֶׁשָרֲא, גּוא ,יםֶלֹוע תַרָה םֹויַה , ןּופ ׁשְטייֵט יד
 14 18 (ט"ע רוזממ)
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 ,קֶדֶצְּב ארוק ןיֵא :רָפוׁשַּכ םיִרָהְל לוק ,קֶדָצ
 לּולָּב לֹוקְּב .קֶדֶצ הָעְמִׁש אֶרֶקֶא .קֶדָצ קָדֶצ ףד
 יּומַּב .יִעְר תֶאְׂש קוחרמל .יָעְדַמְּב יִּתְנַּב :רֶפושַּב
 הָצַרֲא .יִעיִרָהִּב וב : רָפֹוׁש ןֵּתִמ לֹוקְּב .יִעְדָיְּב הָעּורְּת

 םויִּב יִּתְׁשִג :רֶפֹוׁש חכ לֹוקְּב .יֵעֹורְז ֹוצְמֶאִּב ,יִעֹור יל |
 ןואפק לֹוקְּב .ןיִרַה קָמֹוע הָלֹוג .ןיִדַּב חַּכוְתִהְל .ןיִד
 ּכַעְי ִנֹורְג .ןידּב יִּתְבְַח םִא .ןידו תד תֹריִזְג :רֶפֹוׁש
 יֵנְפִל ,הָיְִטֶר לַעַהְו ׁשֹורְד :רֶפֹוׁש םִע לֹוקְּב .ןיִד ערומ
 ,הָיּורְכִל יּוחְד ; רֶפֹוׁש ׁשֵבֹוח לוק .היוטרל תעד ,הָיְרִמ
 ;רָפֹוׁש תַרְבָעַה לֹוקְּב .הָיְרִּב לֶכָל רֹורָד ,הָיְרְכִנ רעב
 לֹוקְּב .ףּופָצ בירב גַצַה .ףופנ תֶרָזִּב .ףּופֲאַנְּב לשְכַה

 תבשב לחשכ
 יִנָשרְר יקב ;לֹוקְּב ול = םַעַמ שֶרֶקֶמַּב ה הפו בָצֶנ ברק לא
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 .ןזוא הָּמִהְ ברע ִַחְ | וקח חיש ותל :לוקב 'גאשי אפ הלה הרמוש

 ושקבב ,רֶתָב יר רָה לע .רָפועַּכ יִנָמ חַרָבְּו נג :לוק ףלוק תֶא ינְיִמְׁשַה ידֵׂשָו

 אָ ילוא יצא ּוהְביִשַה ,רֶתָבל רֶתָּכִמ לד ;לֹוק ןיִאְו יֵתונְכָׁשִ ב תואו תַד

 והיפ םֶלֵא הָיְרֹומ הָׂש הֵאְרּ ומל הָבֹוט שורר ;לֹוקְּב ךַעְמַׁש בקע ְךֶנָפ

 םיִנּונֲחַתְּב הנוה ,תוריֶעָש םיִדי קלַחַמ רֶסַה :לֹוקּב הָעְמָׁש א קֶדָצ יִהְי
 ו =

 ט"ע שוריפ
 ןופ תּוכָז םעֶד טיִמ ןיִד ןעֶטְנעֶלְׁש ױזַא הָּלִפְּת טיִמ לוק ןיימ ףיוא ךיִא
 גְנעֶרְּב גּוא טְׁשְראַּפ שייֵז .רפוש לוק פיג יש: ,רָפֹוׁש ןופ לוק סאָר יו
 זהָאּופְר ידו רעֶטְסאַלְפ םעֶד ףיוא ןיִדַה םוי ןיִא ןעֶנְהעֶנעֶג ּוהָמ ְךיִא ויד

 ּוצ ןיִד ןיִא ןעֶרעוֶו ּוצ טְרעֶנְקְרֶע
 יד טְקעֶלְּפְטְנַא סאוָו טאָנ ראפ תּוכְז
 ְםָנֵא יִר תּוכְזִּב ןיִד ןופ ׁשעֶנעֶפיִט

 .רָפֹוׁש ןּופ לוק םעֶד ןופ גְנּוקעֶלְּפ |
 יד םיורָא זיִא סֶע ּביֹוא ןידנ תָד תָּט
 ְךיִא סאָד ןיד ןיִא טְכיֵרעֶג ןופ הֶרָוְג
 הָלָפּה יד לאָז ןיִר ןיִא גידלוש ןיִּב

 םעֶר ןעֶטְלאַה ןייֵא לאה ןייֵט ןופ
 18 (ט"/ רווחטו

 ּוצ םאָד ןעֶסיוִו ְךאַמ ,הֵּנַמ יִד ראפ
 ְךֶרּוד גנּולייֵה יד קְלאַפ עֶנעֶגאָלְׁש

 ישנה ,רפוש לוק ןּופ תּוכְז םעֶד
 טְלעֶביֹורְטְׁשעֶג זיִא םאָוָו רעֶד ומ

 ףואינ ןופ הָריבֲע רעֶד טיִמ ןעֶראָועֶג
 רעֶטעֶג עֶדְמעֶרְפ ןעֶזְלאַה םאָר טיִמ
 טָּפְשִמ םּוצ טְלעֶּטְׁשעֶג טְרעוֶו רֶע זַא
 טיִמ טְקיִרְרעֶג ץֶראַה ןיינ טְרעוֶו
 הפרח 19



 הנשה שאר לש א םויל ףסומ 288
 וליעוה .ףופָח תֹיָהבֶׁשְו ,ףופַּב ׁשֶנֶעוה :רֶפוש תַרְרֶח
 ןידבו .ווְלֲעַי דוש םֶאְו ;רֶפֹוׁש תַפיִפְּכ לֹוקְּב .ףופָּכ בל
 םיִנָכַמ ומָכּו :;רֶפוש ליִח לֹוקְּב .ֹוָחֶאָל יורא קֶדָצְו .וזילי
 הֶז :רפוש חור לֹוקְּב ויי נמ ןֵכְו .וזּב איצומו וב
 עקפ ליק ,תולהקל קז .תֹולָהְקַמְּב רֶׁשֲא ,תולוק לֶּכַמ
 עּודְנְּב ּועָז .תוליקס יֵבָיּוחְמ . תולקלקע יממוז :רֶפֹוׁש
 ,הָנׁש הֶז םוי .הָנָׁש לָּבִמ יח :רֶפוש עמָש לֹוקְּב .תולקמ
 .הנּושמ ּותָּבִח :רֶפּוש תּורָח לוקל .הנשושל קּוקָח
 :רפוש לוקב תֹוחָד .הָנָּׁשַה ל אמה ,הָנֹוׁשאִרַמ הש
 םֶהֵמ רֹוהְמ .עַׁשָּת תֹורָפֹוׁש לומ .עֵׁשֵּת תֹוכָרְּב עֵבָמ

 תבשב לחשכ

 :לוק וי אל וערז יִּפִמּו .תּודָע חַכָׁשִת אל רֶׁשֲא עשוה :לֹוקַה ףֶל יִּכ

 ּתְרַמְִמ לַעְו ;לוק 6 ןעַמְל יִּב ורֲחָ זָאָו . ימָא יֵנְּב םֶה ציל יזוחְו

 בָבּוסָא יִנמ קַמָח הֶז נע

 ,םֹורָמַּב ריִדֲא הָמֵמְל ידוד רב :לוק אָשָא הָנא ,אוה םֹוקַמ ל נָא

 .וליִבְׁש םָּב רֶׁשֲא םִיַמ יִלַיֲח :לֹוקְּ םיִארוק הָלֲעַמְל ורוב : ץֶרָאָה לָכ אֹלְמ
 -------- ]יי

 ט"ע שוריפ

 לוק ןעֶכיִלְקעֶרְׁש םעֶד ףְרּוד הָטָרֲח
 ףיוא רֵרֹועְמ זיִא סאוָו ,רפוש ןּופ
 זיִא רֶע זַא גּוא ףופּג שה ,הבּוׁשְּת
 עֶנייַז רעֶּביִא ןעֶראוָועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג
 טּוהְמ רֶע נּוא ןעֶראָצ טיִמ תֹוריֵבַע
 יד ןּופ ןייֵר ְךיִז טְׁשאוַו נּוא הָבּוׁשְּת
 ןּופ הָעֵנְכַה יִד םֶהיֵא טְפְלעֶה דֶניִז
 יעָגְנַא לאָז ץְראַה םעֶנעֶגייֵּבעֶג ןייז

 םעֶד ןופ לוק םעֶד טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶמּונ
 טעוֶו ויג םינכמ מכ , רפוש םעֶנעֶגיֹוּבעֶג
 רפוש ןּופ לוק םאָר יונ יֹוזַא ןייַז
 נּוא ןייַרַא טייַז ןייַא ןּופ טייֵג םאוָו
 ױזַא סױרַא טייז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןופ
 לַעַּב םעְר ןּופ גורטק רעֶד טעוֶנ

 18 (ט"ע רווחמ)

 לוק ןופ דֶניוִו ץְיִמ קעוֶוַא הָבּוׁשְּת
 טאַנ רעֶניִרעֶּבעֶל רעֶד 5 ,רָפֹוש
 ןופ הָנָׁשַה שאר נאָט םעֶד טאָה
 טאָה רֶע טְרעֶדְנֶעְרעֶפ .רֶהאָי ןעֶצְנאַג
 סאד לֵאָרְׂשִי וצ ןֶּבִרְְׂרעֶפ םֶהיֵא
 יִד תֶעְּב ןעֶרעֶה םֶהיֵא ןיִא ןעֶלאָז ייֵז
 ֹחָּגִה .רפוש ןּופ לוק םעֶד הָלּואְנ
 םאוו טְפאַשְביִל עֶטייווְצ יד ָנּוׁשִמ
 ְךאָנ זיִא םאָנ ןופ טאָה גאָמ רעֶד
 רֶע םאָד עֶטְׁשָרֶע יד ראפ רעֶמעֶרְנ
 רֶהאָי ןעֶצְנאַג ןופ רֶניִז יִר טייֵטְׁשְרעֶפ
 ְןעֶמ 'םאוָו רפוש ןּופ לוק םעֶד טיִמ
 ןעֶנעֶז םָע כר עט טְנייַה טְזאָלְּב
 ןיִא תּובָרְּב ןיינ ןעֶראוָועֶג טְלעֶטְׁשעֶג
 ןעגוטגַײה 16
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 םֶבּוׁשְּב .עַשְר ינּוחְצ ףֶנֶמ :רפוש תר לֹוקְּב .עשי
 בטי :רפוש עוש לֹוקְּב .עֵׁשֶעַׁשְּת םהיִרט .עשפִמ
 ׁשּורֲח לוקל .רפוסמה םֹי רַפּוׁשָמַה ליאַמּו .רָּפ רֹוׁשִמ
 ,רָּפְׁשּוי 5 רֶׁשֹוי ,רָּפַחּוי ןֵמֹוסְו ,רָפּי שקוי :רָפֹוׁש
 ,םיִעיֵקְבַמ איג .םיעקות םֵה תֵעָּכ :רֶפֹוש רּופש לֹוקְּב
 ,םיִעְרַמ ןֹומֲה לָּכ:רֵפֹוׁש ןואש לֹוקְּב .םיִעיֵקְׁשַמ םיּכַרְּכ
 עירי לוק .םיִעיִרְתַמ םֵה רֶׁשֲאַּכ .םיִעֲעֹורְתִמ ליִחְּב
 םיִעְרל 'בשומ לָּב תַעְבּוי .בֵׁשְקּויִּכ ולוקֶל :רָפֹוׁשַּב
 ,בֵׁשֹוי ויעדויל :רפוש תרעס לֹוקְּב ,בֵׁשְנּו רַעַסְּב
 ;רֵפֹוׁש םעמ לֹוקְּב .בֵׁשֵיְתִי תֵעָל .בֵׁשֵחְתִי בוט תֹואְל

 תבשב לחשכ
 םדקו ןִיָא רַמָאְו שיח ןומיִשָי יִּתְׂשַּפַח :לוק יִתָלּוז ּוניאָר אל הָנּומִּת ּורְּבִר
 = זַא רומ רַה ןֹועְמִמּו .רֵכָעְו םיִרָה גליד רוהמ : ;לֹוקְּ יִנָחָיִּ זוע ותת
 יִתְרְקי .לוק יִנְְטְּב אבָי אָמָּכ םויל .,הָלָעְו ֹונְכִׁש תו יִתאָמִמ :לוס
 םָׂשְו על דַרָי ';קְּב יָנֵחיִמְבִה דא יָכֹנָא ומַע .יִבָׁשַּב יל הָוְלַנְו ויָניֵעְּב
 ,תָכאָלְמִמ הָּפַרְתִה ב בה יִנָמ הָלְּכ ;לוק ׁשֶחְָכּו ירא ַעיִמְׁשִה . .םֶליֵעְּב םַּכ

 הַמיִרַה דָא ימָשַּב ִמּו .ץֶרָא רַכֵמ "וא הנק תחל : ;לֹוקְּב 5 עיִמְׁשַא "הל
 תַדָמ :לֹוקְּביִּתְַרְצִה טיִמ בע לנְרִּו ִּתְעַוׁש לןרב יֵנֵׁשִמ יִעָשִי יַהֹלאֵל : ;לוק

7" || 
 | יירש שישי שי שי יש שי שי שי רי. 09

 ט"ע שוריפ
 תועיקתןיינ יד ןעֶגעֶק ףסּומ ןעֶגיִטְנייַה
 רעֶד טייֵטְׁש הָרֹוּת רעֶר ןיִא סאוָו
 לָּכַקִמ ןעֶרעק יז לאָז םאָנ רעֶנייֵר
 ןגפ לוק םעֶד טיִמ הָלֵפְּת יד ןייז ּוצ
 ןצ ןעֶטאַּבעֶג טאָה רע סאוָו רפוש
 טייצ רעֶד ןיִא יו יוזַא ת ,ןעֶזאָלְּב
 ןעֶזאָלְּבעֶג רפוש ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי זַא
 יד ןעֶנעֶז ּוחיִרְי טאָטְׁש רעֶד ייַּב
 יִד ןעֶראַוָועֶג ןעֶמְלאַפְׁשּוצ ןעֶרֶעיומ
 טעֶטְׁש עֶקְראַטְש יד ןופ ןעֶרֶעיוּט
 ְךֶרּוד ןעֶראוָועֶג ןעֶקְנּוזעֶג ןייֵא ןעֶנעֶצ

 ומי (ט"ע רווחט)

 ך'סומ 1
 וא.

 לוק ןעֶקְראַטְׁש גּוא גְנּומּורְּב םעֶר
 על ןעֶלעוֶו יוזָא ןֹוִה לכ .רפוש ןּופ
 ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ןעֶשְטְנעֶמ עֶּטְכעֶלְׂש
 ייז תַעַׂשְּב ׁשעֶנְרעֶטיִּצ טיִמ ןעֶרעוֶו
 לוק םעֶד גיִדְנעֶלאַׁש ןעֶרעֶה ןעֶלעוֶו
 - סאו יד ּוצ יורי? .ַחיִׁשָמַה רָפֹוׁש ןּופ
 רעֶר טעוֶו ןעֶרְהֶע ּוצ טאָג ןעֶסייוַו
 טעוֶו רֶע תַחַנ ןייֵא ּוצ ןייז רפוש
 ןעֶמּוגַא ראפ ןעֶרעֶו טְנעֶכעֶרעֶג
 םאָוָו טייצ א ןייז טעו םָע ןעֶכייֵצ
 ןיִא ןעֶצעֶועֶּג ףיז ןעֶלעוֶו ארי

 רֶעַײז 19
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 ,עיקשהל ויָדְרֹומ .עקעקל ויָדְנֹוּב .ַעיִקְבַהְל ויָסָאֹומ
 .ַעֵקָּבִהְּב רֵצֹקְמ .עַקְּתִהְּב ךיראמ :רפוש קּוזָח לוקב
 זיִּפְהַמ ,תֹומיֵא ןתונ רֶפֹוׁש שּולש לֹוקְּב .עקותו עירמ
 .תומוחץתונ :רפוש ְךּוּב לוקמ , תֹומָאֹונ וסוג ,תֹומֶא
 .:רֶפוש גַאָׁש לוק .תֹומָהַּנ םהֹונ ,תֹומָחְלִמ תיֵּבְׁשַמ
 ָךּולֵה לֹוקְּב ,חלינמ םִיָס .הָלְנְסִל ןיִסְּב .הֶלְְּכ ודוס
 ,הָליִגְו ןושש .הלּוגְרְל ֹוֿפְׂשֶהְּב ;הֶלֶאְג םוי דוס :רָפוש
 תֹוריִבֲע .הָחדִמ גְנֹוע .הָחֹוד רֹוׂשָע :רָפוש עיִמְׁשִי לוק
 תּודְבַע ,הָחֹומ תֹונוֲע ;רָפֹוׁש חַרֶצלֹוקְּב ".הָחמִמ

 תבשב לחשב
 יִצק םָתָח רֶפֵס יֵעְרויִמ :לוק ַעיִמְׁשִי רות יִצְרַאְּב יֵתָמ .יִנֵעיִדֹוה אל יִצק
 | ריֵּכַמ יל ןיֵא .יִדּורְמּוייְנָע אָ טה אָנ :לוק ּואְׂשִי תַע .יפוצ תַעַר לבל
 שוש :לֹוקְו הָמָמְד יִביִשקִמְמ רֶבָר לֹוּפִי אל יִּ הָוקַא חַצָנ :לוק אָשֶא יִמְל
 יָנֵמיִׂשְי הָלָס ןוח :לוק יֵחָתִּפ לַע .קָפֹור ידוד יִעְמָׁשְּב יִּבְרִקְּב יב שישי

 ;לֹוקְּב ינברוע ַחּוּפַּתַה תַחַּת זָאְּכ .בל לע םָתֹוחַּכ

 . םיִהֹלֲא לַּכ לע ;לוק הָּתַת בֶרוְּב ִרּוכֲעַּב | יִּכ תונָּב לַּכ לע לֶא יִנֵתיִלָע
 רופצ , רֵּבְרִמִמ הע :לוק תַעּורְתַּב הָלֵעְתִּת חַצֶנ .ָתיֵלֲעְתִ דאָמ
 עט 7,

 ט"ע שוריפ

 סאוָו לעַפעֶּב םעֶד ְךֶרּוד דְנאַל רֶעייֵז
 רפוש ןּופ לוכ םעֶד טיִמ ןעֶמּוק טעוֶו

 ןעֶמְכַאְראַּפ םאוָו יִד יָּלֲא= ,ַחיִׁשָמַה
 עֶנייֵז ,ןעֶטְלאַּפְׁשּוצ רֶע טעוֶו אָנ
 עֶנייז ,ןעֶסייֵרְמיֹוא רֶע טעו רעֶׁשְלעֶּפ
 ןעֶכאַמ רֶע טעוֶו רעֶגיִנעֶפְשְרעֶריוו
 לוק ןעֶקְראַטְׁש םעֶד טיִמ ןעֶקְניִזְרעֶפ
 רער תֹוטיִא ןֵתֹמ ,ַחיִׁשָמַה רַפוׁש ןוֿפ

 טְכְראָפ ןעֶּבעֶג טעוֶו ַחיִׂשָמ ןופ רפוש -
 רעֶקְלעֶפ ןעֶקעֶרְש ןעֶכאַמ טעוֶו רֶע

 ,טאָנ  ןיִא ןעֶגיִנעֶּפְׁשְרעֶריוִו סאוָו
 ןעֶגאָז טעו ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא
 סאוָו גנּׁשיִמּוצ יִד ןוֿפ טְפיֹולְטְנַא
 הפ ,ןָא טְגאָז רָפֹוש ןּופ לוק רעֶד

 19 (טיע רוזחמ)

 רעֶד ןּופ דוס ןייַז טאָה טאָג זַא הָלֵנְּכ
 גְראַּב םעֶד ףיוא ןעוֶועֶג הָּלֵגְמ הָרֹוּת

 ןעֶנעֶז קְלאָפ עֶטְּביִלעֶג ןייז ּוצ ייֵניִמ
 טְנעֶכייֵצעֶּג הָרֹוּת רעֶד ןופ טאָּבעֶג יִד
 םעֶד ְךֶרּוד ןעֶראוָועֶג טְמיִטְׁש עב גּוא
 .רפוש ןּופ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא םאוָו לוק
 גאָט םעֶד ןּופ דוס םעֶד הָלּיאְג םוי רוכ
 טעוֶו רע תַעַׁשַּב הָלֹּואְנ רעֶד ןּופ
 טעוֶו לֵאָרְׂשִי ּוצ ןעֶרעוֶו .טְקעֶלְּפְטְנַא
 ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ רפוש ןּופ לוק רעֶד
 תַעיִקְת הָפ ריש ,טְסול נּוא רייִרפ
 רּופָּכ םוי ןייז הָחֹוד .טְגעֶּלִפ רפוש
 הָתֹוד טְנעֶלְּפ נוא לַבוי ןופ רֶהאְי ןיִא
 ןעֶלאַפעֶג זיא הָנָשָה שאר זַא ,תֵּבַש ןייז

 םוא 9
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 .ריִעְסַהְו רגפ :רפוש רוצח לוק .הָחְנִמ תֹודֹובֲע ,הָחַאְמ
 ;רָפֹוׁש תולוק לֹוקְּב .ריִעָּת ויָעָשּפ ,ריִעֵׂש תַלּודְג
 לוקמ . רע בר דַחפ ריִעְבַתְו עיקשת .ריֵעָה יִחְתַפ
 ,תֹואָמ שלש תורפוש .תוא זִמָר ןּויִצ :רפוש תֵיְמָה
 ופְצִפָצ ;רֵפֹוׁש ףותש לֹוקְּב .תֹואָד ןִיְדִמְּב הָחְוְצ
 .בֶרָע לֹוקְּב .תֹואָלְפָנ ׂשֶעְּנ רוב ,תֹואָלֵּפ ּורָׂשְּכ ,תֹואָרְצ
 ןֵמַמ תולוק ,הָשְלִח אֹקרַאְּב .הָשּולָח לוק :רָפֹוׁש
 םויַה .הָשְלַשְמ ןֶרָק :רַפּושּב ונְתִנְּכ תולוק .הָׁשֹלְׁש
 ;רֵפֹוׁש דּוּתִַע לֹוקְּב ,הָׁשֹלְׁש דוע אורק . השלשא רכבל
 ,תויָלָנ םּונָּכ תואְר ,תֹויולְּת יִניִעו " תוילעל יתשחר
 ףָׁשָר .תויהל דוקיל .תֹויַח תיִעיִבְר : רֶפֹוׁש לֶדֹונ לֹוקְּב
 םלשל רוּת הָנָׁש :רָפֹוׁש בהל לֹוקְּב תל
  תבשב לחשב |
 םלֶ תַנוי ׁשֹורָד .תִיַּב רֹוּפָצ דוקפ :לוק רֹוׁשַאֵמ הָעיִמְׁשִה הָנֹויְו ,םִיַרְצִמַמ
 רָשְנּכ ּפּועָי לֵבָל יִנָמ םיִקָח רוצ ;לֶּ ומל קורָשּו .רֶפשַּב ומָל עֶקֶּת
 ,רֵּבַדְמ ריִצ זָאַּכ .יבומל יֵניְֵ דַמלֶ הָפּורְצ :לוק יִעיִמְשַמ ּופְנּכי לבל
 ןֵנחְתֶהְל רָׂשֹוי ייִלַמ םק .םַּפְׁשִמ תַע אַּב .ץק ברק ;לֹוקָּב וביִׁשְמ לֵאָו
 עיר רערארע טא א ר ׁשָנָר :לֹוקְּב יל הָנֲעיַ מב עַקָתֶאְו .דָעומ ןבּוהְו .שָרוח שדק :לקְּב

 ט"ע שוריפ |
 עֶבאוש יד ןופ לוק רעֶד השויפ ל תיֵּב ןיִא ןעֶמ טְגעֶלְּפ תָּבַׁש םּוא
 טְכאַוְׁשעֶג זיִא יז סאו לָאְרָשְי הָמּוא  תֹוריֵבֲע גוא רֶפוש ןעֶזאלְּב ׁשֶרְקַמַה
 ןעֶּבעֶגעֶג טְרעוֶו טְלעוֶו רעֶד ףיוא .ייַרָׂש םעֶד טיִמ טְקעֶמעֶנּפָא ןענעוֶ
 מב ןייצ ,רָפֹוׁש ןופ לוק ןעֶגיִדְנֶע
 יִד ףיוא זייוַועֶּב ַא גּוא ןעבייצ א תוא
 ןעֶנעֶז אֹבָל ריִתָעָל רָפֹוׁש ןופ הָלֹועְּפ
 סאוָו תורפוש טרעֶדְנּוה ייֵרְד יד
 ןאמ טְרעֶדְנּוה ייִרְד עֶנייֵ טיִמ ןועדג
 .עָרְנייִא גיִדְנעֶזאָלְּב יז טיִמ ןעֶּבאָה

 רעֶד גוא ןידמ ןופ הָמָחְלִמ יד ןעֶמוג
 9 ןעֶביולפעְג זיא ןידִמ ןופ ייֵרְׁשעֶּג
 .,תֹורָפֹוׁש יֵד ןופ לוק םעֶד טיִמ ןעֶמאַ

 19 (ט"ע =

 ױװַא רפוש ןּופ תולוק יֵלְרֶעייַרְד טיִמ
 ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶנעֶז סאוָ תולוק יד יונ
 טיִמ הָרֹוּת ןֵּתַמ תַעַׁשְּ ןעֶראוועֶג
 ןּוהֵמעֶג הָלָפִּ ּבאָה ְךיִא ִּתׁשִמָל ,רפוש
 ףיוא ביה גּוא ןעמש ְךעֶּביוא םעֶד ּוצ
 יד ןְהעֶז ּוצ םאָג וצ ןעֶגיוא עֶנייֵמ
 טיִׁשָמ ְךְרּוד תּולַג ןּוֿפ גְנּולְמאַזְנייַא
 , רָפֹוׁש ןעֶסיֹורְג ןופ לוק םעֶד טיִמ
 ןעקעוֶוְרעֶד ךיז טְסְלאָז וד רגעָמ הָנש

 ןופ 8
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 .רָפֹוׁש תורּובְנ לֹוקְּב .רֵרֹופְּת ונואש ,רָרֹוצְל לּומְנ
 לֹוקְּב .רָרֹוִּּת םינכוש ,רֵרָבְּת הָלּואְנ ,רֵרָדַּת ןשוש
 לש .ןומדא ַעַעֹורְל .ןומרחמ רּוׁשָּת :רפוש תַרֲעַה
 :ןומיִשיִבְּכ דַעְצִּת ןח :רֶפּוש ןֹומֲה לֹוקְּב .ןֹומָלֵצְּ

 :רָפֹוׁשַּב אָרּוק לוק .ןֹומְרַאְּב ַעיִמְׁשַּת ,ןֹומָא ֵתמְּב

 ,םֶמָע רַּבְַל ּךֶׁשְרַק םע לע ,ּךֶדֹובְּכ ןנָעַּב ָתיִלְִנ הָּתַא
 םֶהיֵלֲע ָתיִלְגַנְו .ץלוק םֶּתְעַמְּׁשִה םִיַמְׁשַה ןמ

 תבשב לחשכ
 וקו םיִרָהָּב םָנ ּואְר :לֹוק רֵּפֲעַמ םֶצַע יִשיֵבְי תַתְּב .עַלָסִמ הָחָוְצ רָבְקִמ

 .ונָמַי לב דוע לַתּוה בל גֶנָש :לוק יִמּומְדַמ וָגָר עיִמְׂשַהְל .ץֶרָאּב רפוש

 ּהָּב .רָשֶא הָשְרּומ תַד םֶרְקּכ יל בבוש ;לוק ַעֹומְׁשִמ ןזוא ריִּבְכַהְל יִלְּב

 ,תֹוריִמְז םעונ קח רֶבָד ןֹובָנ ׁשיִא קיִּפַה הָנּובְּת :לֹוקְו םיִדיּפַּלְּב ינֵּתְפַלַט

 לוק ּוקיִּתִמַי לֹּכַּב לשומ לאל עימה קפל זָא ּונֵתְי הֶלֵהְּת :לוק תֹומיִעְנִּ
 םֶעָרַת 6 ;לֹוקְּב םֵמְהִּתַו םיִצָח תְקַרְבַה וחש ביואָה ינּב ןויצ יֵנְּב תַחַּת

 וכו תילגנ התא ; לןק לי א .ץֶמיִּת תֹורֲעַמְּ .רָפֹוׁשַּב עֶקָתִּת ְֵזֹובְל
 - "7... "7 עא

 ט"ע שוריפ

 טאג

 ָנּולאַצעֶּב א ןעֶלְהאָצעֶּב וצ ףאָלָש ןּופ
 ןייז רעֶניִדייֵלעֶב םעֶד קֶלָמַע וצ
 טיִמ ןעֶלְקעֶרְּבּוצ וסל ץֶלאַמָש
 .רפוש ןּופ לוק ןעקראמש םעֶד
 ןעֶגעֶז ייֵז םאוָ לאָרְׂשִי יִד אש

 :רעֶד ּוטְסְלאַז זױרַא ּוצ ןעֶכעֶלְנעֶג
 ,ןעֶקעֶדְמְנֶע וטְסְלאָז הָלּואְג יִד ,ןעֶזייֵפ
 דָרָע רעֶד ןיִא ןעֶנעֶז סאוָו םיִתָמ יִר

 טְסייֵה סאָד ,ןעֶמיִנ ןעֶבאַמ ּוטְסְלאָז

 טיִמ ןעֶבאַמ גיִרעֶּבעֶל ייֵז טְסְלאָז וד

 .רפוש ןּופ לוק ןעֶדְניִקעוֶוְרעֶר םעֶר

 םעֶד ןגפ ןעֶקּוק טְסְלאָז גד ןימְוָמס רּושָמ

 סאוָו קַלָמַע ןעֶכעֶרְּבּוצי ּוצ ןֹומְרָח גְראַּב

 לֶהיֵק טְסְלאָז ּוד וָׂשֵע ןּופ םיורא טְמּוק

 נה ןעֶפיִמ םעֶד ייֵנְש יונ ןעֶכאַמ

 ףױרַא ןעֶטְראָד ןּופ טְסְלאָז נוא

 םעֶד טיִמ רעֶגיִדְניִז יד ןעֶגְנעֶרְּב

 גד ןומישיִבְ דַעְצִפ .רפוש לוק ןופ גְנּומּורְּב

 ןעֶשיוִוְצ ןייֵג נּוא עֶמעֶרמ טְסְלאָז

 טיִמ ןעֶנְנאַנעֶג טְסיִּב גד יוִו יוזא זְנּוא

 רֵּבִרְמ רעֶד ןיא ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא

 טְסְלאָז ּוד שפץפ ,הָרוּת ןֵּתַמ תַעּב

 תיֵּב ןיִא יוו לוקא ןעֶרעֶה ןעֶזאָל

 ןעֶפיִר ןעֶמאַז וצ רפוש ַא ,שָרְקִמַה

 הָיַחְמ נוא ,לֵאָרָׂשִי ענעֶסֹוטְׁשְרעֶפ יד

 :ןייז ּוצ םיִתָמ =
4 

 ָּף טְניִפעֶנ ,"םימֲחַרְּב לֵאָרְשי ומַע תעורת, ייִּב ,"ָהיֵלְנִנ התא. ןופ שייט יד

 : ףסומ ןּופ הֵרָׂשֶע הָנֹומְׁש יב -
 4 19 (ט"ע רוותמ)
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 תוירבו .ְּךיִנָּפִמ לֶח ֹולָּכ םֶלֹועָה לָּכ םנ :רחט יִלֵפְרֲעְּב
 יניִפ רה לַע ּונָּבְלַמ ְּךְתולְגִהְּב ,ָּךֶמִמ ּורְרֶח תיִׁשאֵרְּב
 ,ףלוק דוה תֶא םַעיִמְׁשִּתַו ,תוצמו הרות ְּךֶמַעָל דַמִלְל
 םֶהיֵלֲע םיקרבּו תֹולֹוקְּב ,ׁשֵא תֹובֲהַלִמ ּךֶׁשְדַק תֹורְּבַדְו
 ָךתְרֹותְּב בּותָּכַּכ : : תעפוה םֶהיֵלֲע רפוש לוקו ,ָתיִלְגַנ
 םיקרבו תולוק יהְיַו ,רקובה תֹויְהַּב שלשה םויב יִהְיו

 ףלוה לפושה לוק יִהְיַו ,רֵמָאְנְו ;הָנחַמַּב רֶׁשֲא םָעָה
 .רֵמָאָנְו ;לֹוקְב עי םיִהֹלֲאְהְו רַּבַדְי השמ ,דֹאְמ קֶזָהְו
 לוק תֶאְ םיִריפלַה .תֶא תולוקַה תֶא םיאור םֶעָה לָכְ
 ודמעוו ענו םֶעָה אְרָיו רשע רַהָה תֶאְו רפושה
 םיהלֶא הָלֶע ,רֹמאֵל בּותָּכ ףשדךק יֵרְבדְבּו :קוחְרמ
 רֶפֹוׁש לוקו תֹורְצצֶחַּב ,רמָאְנְו :רָפֹוׁש לֹוקְּבִיי ,הָעּורְתִּב
 רפוש ׁשְרחַב ּועְקִּת ,רֵמֲאָנְו :יי ךלַמה יֵנְפִלּועיִרָה
 טֵּפְׁשִמ אּוה לארשיל קוח יִּכ :ּונָנַח םֹויָל הָמָּכַּב

 ';בֹקֲעַי יַהלאֵל
 ויָתֹורּובְנִּב ּוהּולְלַה : וזָע ַעיִקְרִּב ּוהּולְלַה ,ֹוׂשָרֵקְּב לֶא ּולָלַה ּהָיּולְלַה ,רֵַמֲאָנְו

 :רונכ לָבֵנְּב ּוהּולְּלַה 'רפוש עקֶמְּ ּהּולְלֲה : "לדג בֹורְּכ ּהּולְלַה
 הֹולְלַ עַמָׁש יִלֵצְלִצְּ ּוהֹולְלַה : בנו םיִנ מב ּהּולְלַה לֹוחָמּו ףותָּב ּוהּולְלַה

 ;הָיּולְלַה הִי לֵלַהְּת הָמָׁשְנַ לכ ! הָעּורְת יִלְצְלִצְ

 לֵבֵת יבשוי לָּכ רֹמאָל בּותָּכ םיִאיִבְנַה ְךיֶדְבֵע יִדְי לַעְו
 רפוש עוקְתַכו ּואְרִּת םיִרָה סֵנ אֹוׂשְנִּכ ץֶרֶא ינכשו |

 לֹודְנ רָפושְּב עַקתִי אּוהה םויַּב הָיָהְו רַמֲאָנְ :ּועְמְׁשִּת
 םִיָרְצִמ .ץֶרֲאְּב םיִחְדְנַהְו רושא ץֶרֶאְּב םיִדְבֹאָה ּואְבּ
 ַײז .רַמֲאָנְ ;םִיִלָׁשּוריִּב שָדוקַה רַהְּב יל ּווֲחַתְׁשִהְו
 רֵפֹוׁשַּב הִוהְי ינדאו וצח קֶרֶּבַכ אָצֵיו הָאְרִי םֶהיֵלֲע
 .ןֵּכ םֶהיֵלֲע ןגי תֹואָבְצ יי :ץֶמיִּת תֹורֲעַסְּב ְךֵלָהְו עקתִי

 ;ךָמֹולְׁשִּב לאש ךמע לע ןֵנִּת
 וגיהלא (ט"ע רוזחמו
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 - ,ּונָתּורֲחְל לודְנ רֶפושְּב עקפ ,ּוניִתֹובֲא יֵהֹלאַו ּוניֵהלֲא
 ןיֵּבִמ ּוניֵרּוזִּפ ברק וי ץַּבִכְל םִנ אָׂשְו |
 ןויצל ּונֲאיִבֲהַג .ץֶרֶא יִתְּכרִיִמ כ ּונֵתֹוצּופְנּוםִיוַה
 ,םלוע תַחְמִׂשִּב ףשדקמ תיֵּב םִיַלָׁשּוריִלְו ,הָנְרְּב ְךְריֵע
 הָוְצִמִּכ ,ּוניֵתֹובוח תונְּבְרִמ תֶא ְךיֶנָפְל הֶׂשֲעַנ םֶׁשְו
 .ּךֶדֹובְכ יִפָמ ְךְדְבֵע ו השמ ידי לַע סרו וניֵלָע

 -  {רּומָאַּכ = |

 - ,םָכָׁשְרִח ישארבו םכידעומְבּו םֶכְתַחְמִׂש םויְבּו
 לעו ם םֶכיֵתלֹע .לַע תֹרָצֹצֲחַּב םָּתְעקְתַו |
 ינפל ןֹרָּכְל םֶכָל ּוָהְו ,םֶכיֵמְלַׁש יִחְבִו

 לוק עמוש התא יִכ םֶכיֵהֹלֲא יי יִנָא םֶכיַהלֶא |
 ור .ָךְל הָמֹור ןיאו העּורת ןיִזָאַמּו .רפוש
 לֵאָרְׂשִי ומַע תַעּורְּת לוק עמוש וי הָתַא

 ;םיִמֲחַרְּב |

 = ורֶרַפ ןעֶניד ,רָפֹׁש טְנאָלְב ןעֶמ =
 | {העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת

 .:העיקת ,םירבש ,העיקת =
 = :הלודג חעיקת ,העורת ,העיקת

 : םאָד ךיֹוא ןעֶמ טְגאָו רפוש ןייה טיג טְואָלְּ ןעֶמ ןעוֶו תֶּבׁש ךיוא - |

 א םיִנָבְּכ םִא ,םיִמָלֹוע יִרּוצִי לַּכ ,טָּפְׁשִמַּב דיִמֵעַי םויה ,םֶלוע תרה םויַה

 ֿבֵניִניִע םיִדָבֲעַּכ םִאְו ,םיִנָּב לַע בָא םחַרְּכ ּונֵמֲחַר | ,םיִנָבְּכ םִא , םיִרָבֲעַּכ 0

 ;שֹודָק םֹויָא ,ּונָּפׁשִמ רֹואָכ איִצֹותְו ּנֵנְחְּתֶׁש רע' היות ₪

 ;טיִנ סאָד ןעֶמ םֶנאָו . תֶּבׁש םוא |

 סגנית לֹוקָל בִׁשְִמּו טיִּבַמ : ןיִזָאַמּו יבמ אָשְנְו םֶר לא ְךיֶנָפְל בֵרֶעָי ּוניֵתְפִׂש תָׁשָרֲא
 הצר ּוניִתֹורְפֹוש רֶדַס ןוצרגו םיִמֲחרְּב לָּבְקַתּ

 -818 רֶמּונ ָךיג טְניִפעֶג ,"ּוניִהְפָש תֶשְרא, גוא ,'םֶלֹוע תַרֲה םֹויַה / ןופ שטייט 90
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 ףֶתיֵּב ריִבְדָל הָדֹוכֲעָה תֶא בֵׂשָהְו . םֶתֶלַפְתַכּו לֵאָרְׂשִי ףַמַעְּב ּוניֵהלֶא יי הָצְר

 ,לֵאָרְׂשִי יִשָאְ

 : ףַמע לֵאְָׂשִי תֵרֹובֲע

 ריִמָּת ןוצרל ִהְתּו ןוצָרּב לבקת הָבֲהַאּב םָתָלַפְתּ

 , ;"תויִנומְדק םיִנֵׁשְכּיי זיִּב סאָד ןעֶמ טְגאָז , "הָניִזְחֶתְע טְלאַה ןזח רעֶד זַא

 םּוחר אנא .ןֶּבְרִקְכּו הָלֹועְּכ ונָתְריִתָע ְךיֶנָפְל בֶרָעַתְו
 ,ְּריִע ןויצל ּךֶתֶניִכְׁש בֵׁשָה ,םיִּבִרָה ְךיֶמָחַרְּב

 ןֹויִצְל ָךְבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניִזֲחִתְ ;םילשוריל הֶדובַעַה רֶדֵסְו
 סנש .םלוע ימיּכ הארי ףרבענ םשו ,םיִמֲחַרְּב

 | ; תֹויָנומְדַק
 ֹובֲעַנ הֶאְרִיְּב ָךְדַבְל ְךֶהֹואָש : הֵּתַא ְךּורְב םייסמ ץ"שהו

 א

 םיִז לאָז םַע נא ּויחְויִתְצ יג? בֶרָעַתְו
 רעֶזנּוא טאָנ ריִד ראפ ןייז |
 ןייא נוא הָלֹוֲע ןייֵא יונ יוזא םעֶּבעֶג
 סאוָו טאָנ ְךיִד טעֶּב ְךיִא ** .ןָּבְרְק
 םיִמ 'םּוּהַר, ןעֶּפיִרעֶג טְסְרעוֶו ּוד
 ּוטְסְלאָז טייֵקְמיִראַּבְרעֶר לֶהיִפ עֶנייֵד
 .זנּוא רעֶּביִא ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ְךיִז
 ןיִא גְנּואּור ןייד ןעֶרעֶקְמּוא ּוהְמ בשק
 םעֶד גּוא לט ,ןֹויִצ טאַמְׁש ןייד

 ןָא טְּבייֵה ןְנִמ רעֶד וא ןעֶמ טְגאָו הָנְחְּתיד ,
 רעֶד טאָג רעֶזְנּוא ּוייִתֹוכֲא יטלא ּגניִהלַא
 ןעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָנ ו
 ןלֲחַא יִנָּב הֵנִה בֹקֲעַיְו קָחְצִי .םֶהָרְכַא
 עֶנייַד ןרֲחַא ןּופ רעֶדְניִק יד ןּונ ד ךינהּכ
 יִד ןעֶּבייֵהְפיוא טְצעֶי עלו םיִנֲהּב
 קְלאַּפ ןייד ןעֶׁשְטְנעֶּב ּוצ טְנעַה
 ןוא ץֶראה רֶעייֵז רֶהאָג טיִמ לֵאָרְׂשִי
 ּוד סאוָו הָכָרְּב יִד ךעֶנאָז עֶלעוֶו

 .טיע שוריפ

 ו

 ןעֶמ פאו) הָדובַע רעֶד ןיא גנּונעֶדְרָא
 ּוטָסְלאָז שדקמה תיֵּב ןיִא ןּוהְמעֶג טאָה
 נא ני ,םִיַלָשּורְי ןייק ןעֶרעֶקְמּוא
 ּוצ ןייז הָבוז ןעֶלאָז ןעֶגיוא עֶרעֶזְנּוא
 ןעֶרעֶקְמּוא ףיז טְסעוֶו ּוד זַא ןְהעֶז
 , תונָמחַר טיִמ ןֹויִצ טאָמְש יִד ּוצ
 ְךיִד ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶמְראָד גּוא פו
 יִד ןיִא יונ יוזא טְכְראָּפ טיִמ ןעֶניִד
 :ןעֶרְהאַיעֶגיִראַפ יד גוא גיבייא ןופ געט

 :ןעֶגעֶבּוד ןֶעייֵג םיִנֲהֹּכ יד וא הָצְר ןעֶגאָנ ּוצ

 רעֶד טיִמ סאָד ןעֶמאָּביִג ייֵז טְסאָה
 ןייַד ןעֶׁשְטְנעֶּב ייֵז ןעֶלאָז הֵבָרְּב
 ְךיִז ןעֶלעֶטְׁש ייֵז ןעֶוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
 .ְךאָפ םָלֹוע לָש ונובר .ןנכוד םּוצ
 סאוָו םינֲחּכ יִד ןופ טעֶּביִנ םאָד םעֶנ
 נּוא .לֵאָר ֶׁשֵי קְלאַפ ןייד ןעֶׁשְטְנעֶב
 טְׁשְטְנעֶביִג ראי םעֶד ןיִא ןעֶלאָז םִע
 נא דְנאַנאַּב ןעֶדּי עֶלַא ןעֶרעוֶו

 ףיוא

 }בירעמ ייָּב ךיז טְניִפעֶג ,הֵרְׂשֶע הָנֹומְׁש יִדְנָע ויִּב ,"הָצָר ןופ ׁשְטייֵט יִר
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 ,"םיךומ, טְגאו ןוח רעד ןענ

 יי אּוה הֵּתַאָׁש ְךָל ּונחנא םיַרומ

 םָלֹועְל ניֵתֹובֲא "הלאו וניֵהֹלֶא

 הָּתַא ּונֵעְׁשִי ןֵגֶמ ּונייח רּוצ דַעְו

 רֶפְְַ ךֶל הָדֹונ רֹודְו רֹורְל אוה

 לַעְו ףֶריִּ םיִרּוסְמַה ונייח לע ל ףתלהה

 היֶסָנ לַעְו ל תודוקפה ּוניִתֹומְׁשָנ

 הנשה שאר לש א םויל ףסומ
 1ײןָנֶּבַרְד םידומ, לֶהה םְגאָו

 ןנברד םידומ

 ּגניֵהֹלֲא יי אוה הָּתַאָש ךָל ּונְחַנֲא םיִדֹומ
 רֶׂשָּב 5ַב יֵהֹלֲא ּוניֵתֹובֲא ימלאו

 תֹואְרֹוהְו תֹוכְרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי  ּוניֵרְצֹוי
 ּונְתיַיֲחֲהָׂש לַע ׁשֹודְקַהְו לֹודְנַה ּךְמשל

 ףֹוסָאָהְו ּונֵמִיִקְתּו  ּונֵיַחְּת ןֵּכ ּונָּתְמִיִקְ
 ָךיֶקָח רֹומְׁשִל ףשרק תֹורְצַמְל  ּונֵתֹויְלָנ
 לַע םַלָׂש בֶבֵלְּ ָךֶדֶבֶעְלּו ָָנֹוצְר תושעלו

 : תֹואָדֹוהַה 5א ּורְּב .ףל םיִדֹומ ונָאָׁש היֶתֹואְלַפנ לַעְו ונמע םוי לָבְּבָש

 רקובו בֶרֶע .תַע לְֶּבֶׁש ךיֶתֹובֹוטְו
 ,ףיֶרָסֲה ומת אל יִּכ םֶחֵרְמַהְו ,ףיֶמחב ולָכ אל יִּכ בֹוּמַה .יםִיָרֲהַצְ

 ;ךֶל וניוק םָלֹועֵמ |

 :דֲעָוםָלֹועְל דיִמָּת ּונַּכלַמ ףְמש םַמֹורְתִיְוְךֵרּבְתִי םֶלָּכ ל

 רָבָד הָלֵכְו ּךֶסֵעַּכ ׁשֹובְכּו ְךיֶמֲחַר רֹוכָז ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא חק
 עַנָפּו הָפְנַמּו ןוָעְו תיִחשמו יבשו בָעֵרְו בֶרָחְו

 ט"ע שוריפ

 ןעֶראַצ ןייד גניווְצעּב גּוא טייֵקְמיִר רעֶוְנּוא רעֶמאָפ רעְזְנְוא ולס וניִבָא

 ,רְרעֶוְׁש נוא ,טְסעֶּפ רְנעֶלְרעֶּפ גּוא יאַּבְרעֶר ןייב קְנעֶדעֶג גינעק

  הניחתה
 ןעֶגיִנעֶּפְׁשְרעֶדיִו טיִנ ןעֶלאָז ריִמ עֶנייֵמ נוא ןאַמ ןיימ | טיִמ ְךיִא ךיוא

 ןעֶּבעֶל טּוג ַא ּוצ ייֵז ןעֶשיוִוְצ רעֶדְניִק
 רעֶלּופ ןייד ןּופ הָמָנְרַּפ עֶמּוג גּוא
 טיִנ ןיִלאָז ריִמ טְנאַה רעֶטְׁשְטְנעֶּביִג
 רָׂשָּב ןייִא ּוצ ןעֶמּוק ןָא ןעֶפְראַד
 וצ ךייז הָכוו ןעֶלאָז ריִמ נּוא םֶרָו
 רעֶדְניִק םיִדְניֵק גוא רעדניק ןעֶּבאָה
 נּוא םֶרעֶניִד סְמאָג עֶמּורְפ וא עֶטּוג
 זְנּוא טְסְלאָז .עֶניִטְכְראַפ ם'ִמאָנ
 אנוש ןייק ןעֶזייֵב םעֶלַא ןופ ןעֶמיִה
 ןייק ןאָט ןעֶנעֶק טיִנ זָנוא לאָז
 ןעֶטְכייֵל רעֶד טְסְלאָז נוא סטבעלש
 ןינעק ןעֶלאָז ריִמ זנּוא ּוצ םיִנָּפ ןייד
 הָרוּת  עֶגיִלייֵה  ןייד ןעֶטְלאַהְרעֶד

 א (ט"ע רוזחמ)

 זנּוא טְסְלאָז נוא ריִד ןעֶנעֶקטְנַא
 טיִמ ןעֶטּוג םעֶלַא טיִמ ןעֶגיִלעֶזְייֵל
 ,דָנּוזעֶג ןּופ ןעֶּבעֶל , ןעֶּבעֶל טוג ןייֵא

 זיּפׁש ןּופ ןעֶּבעֶל .הָסְנְרַּפ ןופ ןעֶּבעֶל
 ןופ ןעֶּבעֶל ,גנּורעֶנְרעֶד ןּופ גּוא
 .לָזַמ טּונַא ןופ ןעֶּבעֶל .טייֵקְכייֵר
 ןעוֶו ןייז םיִנָּפ אשונ זנּוא טְסְלאָז נוא
 | םעֶד ןיִא ,ץֶטָּפְׁשִמ זְנּוא טסמּוק ּוד
 עֶנייַז םיִמ ןַהֹּכַה ןֹרֲהַא ןּופ תּוכְו
 זָנּוא ּוצ ןּוהְּמ טְסְלאָז נוא רעֶדְניק
 | םִע טייֵקְליִמְׁש גּוא הָולַׁש נּוא דיִרְפ
 ' קעְרש ןייק ןעֶמּוק טיִנ הָליִלֲח לאָז

 ; ןֵמָא זיוה רעֶזְנּא ןיִא
8 19 
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 ינימ לֵכְו הָמָטְק לֶכְו הָלֵקְּת לֶכְו הָלְחַמ לֶכְו עָר
 םַעַמּו ּוניֵלֲעַמ םנח תאְנשְו הֶעָר הָריִזְג לָכ תֹוָנָעְרופ |

 ָךַתיִרָב יִנָּב לָּכ
 : ףֶתיִרָב ינּב לַּכ םיִבֹוט יחל םֹותָכְּו

 ונתעושי לֵאָה תֶמֲאָּב ְּךְמֶׁש תֶא ּולְלַהיִו הָלָס ףודוי םויחה לֹבָו
 הֶאַנ ךלּו ְךֶמֶׁש בוטה יי \ הָּתַא ְךורָּב :הָלְס ּונֵתָרְִעְ
 ; תודוהל

 :ןעְנעְבּוד םעֶד ראפ ,לֶהָק גּוא םיִנֲהַּכ יד ןעֶגאָנ ןֹוצָר יִהְי םעֶד
 ,תאֹזַה הֶכָרְּבַה אָהְּתָׁש ּוניֵתֹובֲא יהלאַו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיְֶפְלִמ ןֹוצָר יִהְי

 להקל | םינהכ"
 ּונָבְרָבְל םיָנ ַהּכַה תיִוצָש

 ;םֶלֹוע דע] הָתַעְמ לֶלְּכ ןיָעְו לֹוׁשְכִמ םוש הָּב הָיְהְ אלו הָמלְׂש הֶכָרְּב
 .ילַע הָבּותְּכַה הָרְוּתַּב תֶׂשֶלְׁשְמַח הָכָרְּבַּב ּונֵכָרָּב , וניתובא יהלאו ּוניֵהֹלֲא ץישל

 םיִנָמ (ךיוה טגָאז ןוח רָעד) , ויָנְבּ רה הא יִפִמ הָרּומֲאָה ,ףָדְבַע השמ יִדְי
 ; רּומֵאַּכ ףִׁשֹודְק םע (םוָעפטנַע להק)

 פָארׂשִי ףמע תֶא ךֶרֶכְל ּונְסיִוצָש

 { םאָד ןעֶגאָו נוא ,קְלאָּפ םוצ םיִנָּפ םעֶד טיִמ ףיז ןֶעייֵרְדְרעֶפ םיִנֲהַּכ יד

 מא ;הָבֲהַאָּב לֵאָרְׂשִי מע תֶא ְךֶרֶבָל ּונְוִצְו ,ןרָחַא לש ותָשְדַהַּ ונשרק רֶׁשֲא ,םֶלֹועֶה ֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא ,י הָּתַא ףךורָּב
 שד יש דע .. 1 1 טצ :ן לד 5 ץֶרָאָו םִיַמָׁש הֵׂשֹע ןויצמ ַי ףְכְרַבָי . ףֶכָרָבי

 :ושָרָק םש תֶא יִכָרְק לֶכְו ;; תֶא ישָפנ יִכְרְּ
60 

 ט"ע שוריפ
 .יָנִמ עלא א .,יירעֶגיִרְק עלא גוא ,ׁשעֶנעֶגְנעֶפעֶג בוא ,רעֶגְנּוה גּוא |

 -מוא נוא ,תוריזְנ עֶלַא וא ,תויָנָעְרּפ  ,הָפְנַמ נוא ,ָניִז גוא ,גְנּוּבְראַדְרעֶּפ
 נּוא זָנוא ןופ וילו ,טְפאַׁשְדְנייַפ עֶטְסיִז  .ָקְנאַרָק עֶלַא וא .ׁשיִנְנעֶגְּב ֶוייֵּב נא
 :דנּב ןייד ןיא ןֶעייֵמְׁש סאוָו עֶלַא ןופ | נוא ,גְנּולְכיורמש עֶלַא גוא ,םייָה

 םייח תוחרוא
 ןעֶדּי יִד ןעֶּכאָה .ןעֶדּי יד ןיִׁשְמְנעֶּב םֶלאָמאָר טְגאָז שרדמ רעֶד .'וגו ְךֶכָרָבְי

 ,ןצֶׁשְטְנעֶּב זנּוא ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ יר טְסייֵה ןעֶלאָז ייֵז םאָד רעֶדְניִק עֶנייֵז םיש הגה יִד םיִמָלֹועָה ןֹוּבר ת"ישה ראפ םֶגאָזעֶג {רֶהַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָג ןעוֶו
 רימ 9 19 א  (ש'ע רוחמ)



 הנשה שאר לש א םויל ףסומ :
 ץֶרֶאָה לָכְּב ףֶמִׁש ריִדֲא הָמ וננודַא יי , יי

 הפ ל רע רק יללק עַמְׁשִּת רק 5

 ְךֶּב יִתיִסָח יִּכ לא ינרמש ה-9
 :יִנָריֶתְסִת ףיִפְנְּכ לֵצְּב ןִיָע תַּב ןושיאב יִנֵרְמֶׁש

 5 איו ןעֶמס טְנאָו , יַהָנְחיִו, טְראוָו סאָד נגא , "ָךָרְמְׁשִיַו טְראוָו םאָד טְגאָו ןןס רעד ןעוֶנ

 המ ערוי יִניֵאַו ִּתְמַלָח םולח ,ְךֵלָׁש יַתֹומולֲחַו ךֶלָׁש יֵנֲא ,םָלוע לָש ונובְר

 יתומולח לב יְהיָׁש ,יַתֹוכֲא יהלאו יחלָא יי  ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יהי ,אוה
 לע ִתְמַָחֶׂש ןיִבּו ,יִמָצַע לַע יִּתְמַלָחָׁש יב ',הָבֹוטְל לֵאָרְׂשִי לַּכ לַעְו ,יִלָע
 ּומִיִקְתִיְו ,םָצְמַאְ םֵקְזַח , םֶה םיבוט 'םִא ,יַלָע םיִרֵחֲא ּומְלֲחָׁש ןיבּ ,םיִרָחֶא
 ּוהָיקְִחְּכ םֶאָפְר ,הָאּופְר םיִכיִרְצ םִאְו .קידצה 'ףסוי לָש ויָתֹומולֲחַּכ ,םֶהָבּו יִב
 ימבּו ֹוּתְעַרְצִמ ֶמַעַנכּו .ּהָּתְעַרָצִמ הָאיִבָנַה םָיְרמְב ,ויָלָחַמ הָרּוהְ "למ
 תֶא תְכַפַהָש םֵׂשִכּ .עֶׁשיִלָא יי לַע ןחיִרָי יֵמְכּו " וניר השמ ידי "פע הָרַמ
 לכ לע לע יתומולח לב ךופהפ כ , הָכָרְבָל הָּלָלְקִמ עַׁשָרָה םָעְלִּב תַלְלַ

 זיר נח ינו ,הָֹמלרְְִֵ
 םייח .תוחרוא

 ריִמ ,תֹובָרִּב עֶנייַר ראָנ ןעֶפְראַד ריִמ

 - ,שֶסָבלעֶז ריד ןופ ןעֶרעוֶו ׁשְטְנעֶּבעֶג ןעֶלייַ
 עֶׁשְסאָה ,טְרעֶּפְטְנֶעעֶג ייֵז ת"ישה טאָה
 ְךייַא םיִנֲהֹּכ יד ןעֶסייֵהעֶג ּבאָה ףיִא
 ךיא לעוו ןעֶגעוֶו-ְטְסעֶד ןּופ ,עֶָׁשְטְנעֶּב
 ךייא נּוא ןעֶמאַוצ םיִנֲהֹּכ יד טיִמ ןייֵמְׁש
 ןעֶטייֵרּפְׁש ראַפ םעֶד רעֶּביִא נּוא , ןעָׁשְטְנעֶּב
 רעֶּביִא ְךייֵהְרעֶד ןיִא דְנעֶה יד םיִנֲהֹּכ יד
 ןעֶזייוַו ּוצ  ,ןעֶגעֶכּוד ייז ןעוֶו ןעֶלְסְקַא יִד
 ,ייֵז רעֶטְנּוא טייֵטְׁש לֹוכְוִבְּב ת"ישה סאָד
 ,יתֹונֹולֲחַה ןמ חִנׁשִמ טְנאָז קּוסִּפ רעֶר יו

 ,"ָּהְרִמְׁשִיְו/ טְראוָו םאָד טְגאָו ןומ רעֶד ןעוֶנ

 טְלעוֶו רעֶד ןופ רעָה טלי *ץ ונוּבִר
 תומולָח ענייִמ נוא ןייד ןיִּב ל ְךיִא

 ְךיִמ טאָה םולָח ןייֵא ןייד ןעֶנעֶז
 סאוָו מנ םייוו ְךיִא נןא תימלח'עב

 .רער ןייז לאָז םֶע יו .טייֵטעֶּב רֶע

 גוא םאָנ ןיימ טאָנ ריִד ראַפ ןעליוו

 עֶלַא סאד ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַמ ןּופ טאָנ
 ריִמ ףיוא ןייז ןעֶלאָז תומולח עניי

 19 (₪"ע רווחפ)

 לֵאָרְשִי יד ףיֹוא טקוק רעֶטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶד
 ןעֶכאַמ םיִנֲהֹּכ יִד סאוָו רעֶטְסְנעֶפ יד ןופ
 יד רעֶּביִא ןעֶטייִרְּפְׁשְרעֶפ-דְנעֶה יד טיִמ
 ת"ישה ,יםיִּכַרֲחַה ןמ ץיצמ, ,ןעֶלְסְקַא
 ןעֶמּונ םּוצ לֵאָרְׂשִי יִד ףיֹוא ןעֶקּוק טּוהְט
 ןעֶכאַמ םיִנֲהֹּכ יד סאוָו ןעֶמְלאַּפְש יִר ןּופ
 ,יןעֶנעֶבּור ןוהמ יי ןעוֶו רעֶגְניִפ יִד טיִמ
 ףיוא ןעקוק טיִנ ןעֶמ ראָט םעֶד רעֶּכיִא
 ,ןעֶנעֶכּוד ייֵז ןעוֶו םיִנֲהֹּכ יד ןופ דְנעֶה יד
 עֶרֶעייֵ ףיֹוא טְהּור הָניִבְׁש יד לייונעֶּב

 | : דנעָה

 .סאָד ןעֶמ טְנאָו ,"ָךָנְחיִו, טְראוָו פאְר גוא
 י1

 *ןעֶטּוג ּוצ לֵאָרְׂשִי לָּב ףיוא נּוא
 ףיוא ןעֶנעֶז תֹומֹולֲח עֶנייֵמ ייֵמ זי
 תומולָח עֶנייֵמ ייפ טְסְּבְלעֶז ריִמ
 יי טייל עֶרעֶדְנַא ףיוא ןעֶמייֵמעַּב
 ףיוא ְּתמָלָח'עָג טאָה טייל עֶרעֶדְנַא
 ןעֶטייֵטעֶּג תומֹולֲח יִד ביוא ₪ ,ריִמ
 ..ציִטְפעֶרְק נּוא ייֵז קְראַטְׂש ןעֶמּוג ףיוא
 ריִמ ןיִא ןעֶרעוֶו םיוקמ ןעֶלאָז גוא ייֵז
 תא 10
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 3 הֶלָס ּונָּתִא ויָנָּפ רֶאָי ,ּונֵכְרָביִו ּונֵנֲחְי םיִחֹלֲא , רָאָי

 {ףֶרֵסֵחְב ונעיִׁשֹוה ףֶרֶבֵע לע ְךיָנָפ הָריִאָה

 4 תֶמֶאְו דֶסֶח בַרְו םִיַּפִא ףְרָא ןּונַחְו םּוחַר לֶא יי + ,ַײ
 | !יֵנֵרְסיִת ךְתֶמְחג לֵאְו ינחיכות ְךֵּפַאְּב לֵא ָיײ

 : יָנֲא יִנָעְו דיִחָי יִּכ ינו יַלֵא הֵנֵּפ ,ויָנָפ
 ! רֶעְרַעָה תַלְפִּת לא הָנָּפ

 : אָשֶא יִׁשְפִנ זו ךילא .ףיֶלַא
 : ךמְדקת יִתָלְפִּת רֶקָנֹּבַבּו יִּתְעוְׁש יו ףיֶלא

 עּהַּתְרַבְנ רַי לֶא הָחְפִׂש יִניֵעְּכ ,םֶהיֵנֹורֲא דג לֶא ,םיִדָבֲע יניעב הנה , ָךָנְחיו
 3 ּננְיִׁש רַע ,ּוניֵהֹלֲא 5 יָא וניֵניִע ןַּכ

 | | ע"שבו :יִעְׁשִפ הָחְמ ףיֶמֲחַר בֹורְּכ ףֶדֶמַחְּכ .םיקלא יִנָנֶח
 בוט לָכָשְו ןֵח אָצְמּו .ֹועָׁשֵי יַהֹלאֵמ הָקָדְצּו ! תֵאֵמ הָכָרְב אָשַי ,אָשי

 4 'םָדָאְו םיִהלֲא נע
% 

 :םיִמְשַּב לֶא לֶא םִיְפִּכ לֶא ונבְבִל אַ

 % הָרָצ תַעָּבּונתָֹוׁשְי ףַא ,םירֵקְַּל םָעורְז יה ,ונינק ףָל ּונָח יי ,
 :הֶלָמ בֶקעָי יָהֹלֶא הָניִזֲאַה יִתָלַפְת הָעְמִׁש תֹואָבְצ םיִהלֶא ַײ

 ֹאְרְקָא םויִּב ,ףֶנְזַא ילא הסה ,יִל רצ םויּב . יִנָמְַמ ףיִנָפ ֶּתְמַּת לא  ןיֵנָּפ
 3 יננע רָהַמ

 / : ָךַתְנּומְּת ץיִקְהב הָעְּבְׁשֶא ךיֶנָּפ הָזָחֶא קָדָצְב יא
 ב | םִיָמָׁשַּב יִבְׁשֹויַה יֵניִש תֶא יִתאָשְנ ףילא , .ךיֶלֵא

 | !ינַחְנה יִנָמִמ םּורָי רּוצְּב יל ףֹומֲעַּב אָרְקֶא * היל
 40 םֵכְרָבֲא יִנֲאַו לֵאָרְׂשִי ינְּב לַע יִמָש תֶא ּומָׂשְו , םָׂשָיְ

 .ּוךֶעֹוְו לע םֶתֹוחְּכ ְךֶּבִל לע םֶתֹוחַּ יִנֵמיִׂש , יחיִׁשְמִל ר יִּתְכרֲע דודָל ןכק חיִמְצַא םָׁש
 עי ערע 04

 הלפ ת
 ןּופ תומולח יִד יו יױזַא ,ייֵז ןיִא גּוא
 יז בוא | וא םִאְו ,קיִדצַה ףסוי

 ױזַא ייֵז לייֵה הָאּופְר ןייֵא ןעֶפְראַד
 רעֶד ּןהָיִקְזִח טלייֵהעֶג טְסאָה גד יונ

 טייֵהְקְנאַרְק ןייז ןופ הָדּוהְי ןופ ד ְךֶלֶכ

 רֶהיֵא ןופ הָאּובְנַה םִיָרִמ ירו ןגא

 ,תַעַרְצ ןייז ןופ ןָמַעַנ יונ נוא ,תַעְרּב

 רעֶסאוַו עֶרעֶטיִּב יִד יונ יוזא נוא יס

 ןעֶראוָועֶג םיִו ןעֶנעֶז םאוָו .הֶרָמ ןּופ

 יד יונ יוזא גוא ,ּוניֵּבַר הָׂשֹמ ְךֶרֹוד

 םונ ויִא ֹוחיִרָי ןּופ רעֶסאוג עֶזיִּב
 19 : (ט"ק רווחמו

 +איִבְנַה עַשיִלָא ְךֶרּוד ןעֶראוַועֶג
 .ְרעֶּביִא טְסאָה וד ירו יוזא נוא םֵׁשְכּו
 םאוָו םָעָלְּב ןופ תולָלק יִד טְרעֶקעֶג
 ֵּאְרְׂשִי יד ןעֶטְלעֶׁש ְלאוָועֶג טאָה רֶע
 ףצ ןעֶראוַועֶג טְרעֶקעֶנְרעֶּביִא םָע זיא
 ּוטְסְלאָז יוזא < ּפ .גְנּושְטְנעֶּב
 תומולֲח עֶנייַט עלא ןעֶרעֶקְרעֶּביִא
 ןעְרְוי עֶלַא ףיוא וא ריִמ ףיוא
 ףיִמ טְסְלאָז נּוא ְֵרֵמְׁשִתְו ,ןעֶטּוג ּוצ
 יעָּב ְךיִמ טְסְלאָז נוא ןעֶגיִלעֶזְטייל

 ;ןֵמָא ,ןעֶגיִליוִ
 ונוּבר 11
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 םִיַמָשַּב לכ יִּכ ,רֹוהַהְו חַצֵנַהְו תֶרָאְפִּתַהְו הָרּוכְגַהְו הָלּודְנַה יי ךֶל , ךֶל

 : | שארל לכל אֵׂשַנְתַמַהְו הָכָלְמַמַה יי ' ףֶל ,ץֶרָאָב
 {יִהֹלֶא יָנֹדֲא הָנֲעַת הָּתַא יִּתְלָחֹוה יי 5 כ

 :0 -  יִתאָפְרּו ,יי רַמָא ,בורקלו קוחרל םולָש םולָש ,םולש
 ;םֹולָשַּב ֹומַע תֶא ךְרְבָי ָי ןֵתִי ֹומַעְל וע י 2

 ,*םֹולָׁש , טְראוָו סאָד םיֹוא טְואָל ןומ רעד ןעוֶו ןעֶמ טְגאָז הָלִפְּת יד

 = ףיִדְסֲח תשרק ןעמָל הֵׂשֲעַּתָׁש ,יַתֹובָא יֵהֹלאֵו יהלָא יי ְךיֶנֵפְלִמ ןוצְר יִהְי
 ןֵּב ,אָרֹונַהְו לובה לודנַה ףִמָׁש תַרֲהַט ןַעַמְלּ ,םיִטּושָּפַה ףימחר לֶדְנְ

 ם"תמפ מ"תקנא) ,םיִנֲהֹּכ תַכָרְּב לָׁש םיִקּוסַּפַהַמ םיִאְצֹויַה תֹויָתֹוא םִיַּמְׁשּו םירָׂשָע
 יל בֹורָק הָיהִּתָׁש , ףישודק םע נו ןרֲהַא ּמ הָרּומאָה (ם"וסויניד .םייספספ |

 תקְנָא ָתְעַמָשש םֵׁשֹּכ ,ךיִמָּמ יִתָקְנְֶ יִתקַאנ יִתָלִפְּת עַמְׁשִתְו , ְךָל יִאְרְקְּב

 ניֵתֹונּוזְמ יִתיִּב תושָפנ לכל יל ןֵּתָתַו ,םָּת שי א אָרְקְנַה ךֶמיִמָּת בקי
 ,רַעַצְב אֹלְו תַחַנְב ,רּוסָאָב .אֹלְו רֶּתָהָּב ,םּוצְמָצִ אלו ,חָוָרִּב ּונֵתָסָנְרַפְּל

 בקעיל שובל? רֶגֶבּו ,לוכָאל םֶחָל תַסְּפ ּףַתַנָש םֶשּב ,הָבָחְרָה דדי תַחֵּתַמ

 הינע םיִמָתַרְלּו .דָסֶחְלֹּ ןְֵלּ הָבֲהַאְל ּנְּתְִו ,םָּת שיא אָרְקִנַה ,ּוניִבָא

7/7/7, ריר ריר ר האר יהא ירא רשי
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 ט"ע שוריפ

 ןעֶליוִו רעֶר ןייַז לאָז םִע זײנ יהָז
 וא םאָנ ןיימ טאָנ ריִד ראַפ

 גד זא ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןופ טאָנ

 ניִלייֵה יד ןעֶליוִו םּוא ןּוהְמ טְסְלאָז

 םּוא נּוא לג ,םיִדָסֲח עֶנייַד ןּופ מייק

 עֶנייֵד ןּופ טייֵקְסיֹורְג יד ועליו

 ראפ ןעֶנעֶז ייֵז סאו טייֵקְמיִראַּבְרעֶד

 נּוא טְלעוֶו רעֶד ראַג רעֶּביִא טייֵרָּפְׁש

 ןייד ןּופ טייֵקְניִלייַה םעֶד ןעֶליוִו םּוא

 ןעֶקְראַמְׁש גּוא ןעֶמיֹורְג םעֶד ןעֶמאָנ
 זיִא םֶהיִא ןיִא סאוָו ןעֶגיִטְכְראַפ נוא

 . תויתוא ניִצְנאוָוְצ נוא ייוְוצ אָד

 יר ןופ סיורא ןֶעייֵג ייז סאָד םיִאְֹי

 הָכָרְּב יִד םינֲהֹּכ תַכְרִּב ןופ םיִקּוסְּפ

 םיוא ןעֶראוָועֶג טְגאַזעֶג זיִא סאוָו |

 עֶנייַז טיִמ ןֹרֲהַא ןוֿפ לױמ םעֶד

 זַא הקש ,קְלאַּפ עֶניִלייֵה ןייב רעדניק
 19 (ט"ע רווחמפ)

 זַא ריִמ ּוצ טְנעֶָהאָנ ןייז טְסְלאָז גד
 טְסְלאָז נּוא ריִד ּוצ ןעֶּפיִר ּוהְמ ְךיִא

 ןייס בוא שעֶּבעֶג ןיימ .ןעֶמעֶנְרעֶפ
 יונ ױזַא ל ,ןעֶטייַצ עֶלַא יירשענ
 ןּופ ייֵרְׁשעֶג םאָד טְרעֶהעֶג טְסאָה ּוד
 שיא טְסייֵה רֶע סאָו ּוניֵבָא בֹקֲעַי
 טיִמ ןעֶּבעֶג ריִמ טְסְלאָז גוא וטף ,םָּת
 זיַּפְׁש רעֶזְנּוא דֶניִזעֶג-זיוה ץְנאַנ ןיימ
 טיִנ טייֵקְמייֵרְּב טיִמ הָמָנְרִּפ גּוא
 ,רּוסיִא טיִמ טיִנ רֶּתיִה טיִמ ,םּוצְמַצִּב
 ןייד ןּופ רעצ טיִמ טיִנ תַחַנ טיִמ
 טְסאָה ּוד יונ יוזַא פל ,דָנאַה עֶטייִרּב
 רעֶרייֵלְק נּוא ןעֶסֶע ּוצ טיורְּב ןעֶּבעֶגעֶג
 רעד ּוניִבָא בֹקֲעַי ּוצ ןעֶרייֵלְקּוצִנָא

 טְסְלאָז נוא גגו , םַּת שיא טְסייֵה אָד

 ןח ּוצ טְפַׁשְּביִל ּוצ ןעֶּבעֶג זנוא
 עֶנייַר ןיִא םיִמַחַר ּוצ נּוא דֶמֶח ּוצ גּוא

 ןענווא 12
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 ףסוי תֶא ְּתַתָנ נָש םָשֵּכ ,ףָתָרֹובֲעַל םיִעָמְׂשִנ יֵרָבְד ויהיו וניאֹור לֵב יִניִעְבּ
 נע ,םיִמֲחְרִלּו דָסֶחְלּו 4 םיסּפ תֶנְֹּכ ויָבָא שלש הָעָׁשְּב ר
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 תארו ףֵתָדֹוכֲעַל יב ויער רֵהַטְתּו ,תֹואיִנְׁשִמ ינֵליִצַתְו ",ָהיתודוס
 +(יָמָאְו יִבָא ימיו רמוא רוחב) ,(יַתונְבּ יַנְבּו יִתְשִא ימיו רמוא יושנ) ,יִמָ ףיראתו

 : הָלָס ןֵמָא ,םֹולָשָו זוע בורָּב ,תֹומיִעְנִבּו בֹוטְּב

  :םאָר ןעֶמ טנאָו ןעֶגָנּוד םעֶד אנ
 ,םֹולָׁש ְּךֶמֶׁשְו םֹולָׁש הָּתַא ,הָרּובְגִּב ןֵכֹוׁש םֹורָמַּב ריִדַא קרח

 יו "א

 שוריפ

 .ןעְניוא ש'נעמייל ןיא וא ןעֶגיוא
 ףסוי ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה ּוד יונ יוזא םֵׁשָּנ
 היא טאָה רעֶטאָפ רעֶד זַא קיִדְצַה
 ּוצ ליִדְמעֶה עֶנעֶדייז סאָד ןּומעֶגְנָ
 עֶנייֵד ןיִא םימחר גּוא רַסַח גּוא ןֶח
 . ןעֶגיֹוא 'נעָמייל ןיִא נּוא ןעֶניוא
 ריִמ םיִמ ןּוהְמ טְסְלאָז גּוא הצו

 וצ ןעֶכייֵצ נּוא , םיִמיִנ 'גוא ,רעֶדְנּואוו <
 ןעֶקיִלְנעֶּג ְךיִמ טְסְלאָז נּוא ןעֶטּוג
 ןיִא ּביִג נוא ₪ .ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ ןיִא
 .ְרעֶּפ ּוצ דָנאַטְׁשְרעֶפ ץְראַה ןיימ
 וצ םייקמ וא ןעֶגיִלק ּוצ גּוא ןייטש

 0 "ר "רש"ש"

 ט"ע

 דטימ הָרֹוּת ןייַד ןּופ דייר יד ןייז
 ְליִצַמ ךיִמ טְסְלאָז נוא תודוס עֶרֶהיִא
 :םַח ְךיִמ לאָז ךיֶא ןעֶרעֶגְמּוא ןופ ןייז
 ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןייַז הָעֹומ טיִנ םולָשְו
 עֶנייֵט ןייֵר ןעֶכאַמ טְסְלאָז וא רמו
 ןייד .וצ ץךאה ןיימ נוא ןעֶקְנאַדעֶג
 ןעֶרעֶגְנעֶלְרעֶד טֶסְלאָז נוא טְסְניֵר
 .גא ןאמ ןיימ 'נוא געֶמ עֶנייֵמ
 נּוא םיִטּוג טיִמ 39 .נעֶט םיִרעֶדְניִק
 בוא םֹולָׁשְו ווע בֹורְּב . ןעֶּבעֶל םיִז ןייֵא

 ,ריִרְּפ נּוא טייֵקְראַמְׂש לֶהיִּפ טיפ
 ;הָלָס ןֵמָא

 ; םֹולָׁש סיוא ןעֶואָל םיִנֵהֹּכ יד ןעוֶנ םיִנֲהּכ תַכְרִּב דאָנ ןעֶמ טְגאָז הָלֵפְת יִר
 דנא לאָז סאוָו הָחְנְׁשַה ןייד זְנּוא | רֶעייֵז ףיד ןעֶטעֶּב ריִמ פלש יִׁש ונוּבִר

 ּביִנ גוא ןעֶוייִּב םעֶלַא ןּופ ןעֶטּוהעֶּב | מרב תּוכְזִּב זָנּוא גיִלעֶזְטייַל
 םעֶד ןעֶמּוניִג ּוצ ןעֶפאָה ריִמ ,ּוניֵבָא
 ,קָחֶצֵי ןופ הָדיִקֲע רעֶד ןּופ תּובְז
 בקעי תּוכְזִּב זְנּוא רייֵלְק נוא זייַפְׁש
 םָחָל ּוצ מאָה עב רעֶבְלעוֶו
 טאָג רעֶּביִל ,שֹוּבְלִל דָגֶבּו לֹוכֲאָל
 ןּופ תּובְז רעֶד ןייֵמְׁשייַּב דנא זאָל
 קיִׂש נּוא ,הָאָלְו לֵחָר הקְבָר הרש

 19 (מ"ע 'רוזחט)

 גּוא לֶזמ טונַא ןאַמ ןיימ טיִמ ריִמ
 ריִדֲא -,ףנוזיִ ןיא גוא הָסָנְרַּפ רעֶר
 רטאָנ רעֶמְראַטְׁש הָרּובְנִּ ןבוש םֹורָמַּב
 םולָׂש הָּתַא ,לעֶמיִה ןיִא טהור םאוָו
 זיא ןעֶמאָנ ןייַד גוא וד םולש משו
 םיִשָּפִש ןוצָר יִהָי ,םולָש רעֶטיול
 לָאְרשי תיֵּב ףֶמֵע לָּכ לַעְו ל
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 םיִיַח ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּףֶמַע לָּכ לַעו ,ּוניִלָע םיִׂשִּתָׁש ,ןוצְר יִחָיי
 : 1םֹולָׁש תֶרֶמְׁשִמְל הֵכָרְבּ

 .םאָד םיִנָהּכ יִד ןעֶגאָו ןעֶנעֶבּוד םעֶד ְךאַנ

 הָמְּ ּנָמָע הָׂשֲע הָּתִא ףא ,ּוניִלַע ּברֵזְנָׁש הַמ ּוניֵׂשֲע ,םָלֹוע יש ונוּבר
 תֶא ָהֶמַע תא ךרָבּו , םִיַמָׂשַה ןִמ ףשדק ֹועְמִמ הָפיִקְׁשַה ,ּונָּתְחַמְבִהָׁש

 תַבָז ץֶרֶא וניתו ובֲאַל ָּתְעַבשנ רָשַּאָּכ ,ּונָל ָּתַחָנ רָשֶא הָמָרֲאָה תֶאְו , לֵאָרְׂשִי
 שב בלה

 ונילע םיִמָחַרְו דָסֶחְו ןח הֶכְרְנּו הֶבֹוט םֹולָׁש םיִׂש
 דחֲאִּכ ונְלָּכ ּוניֵבֲא ֹונֵכְרִּב .ּךֶמֵע לֵאָרְׂשִי לָּכ לעו

 וניֵהֹלַא יי ּונָל ְּתַתָנ ְךיֶנְּפ רֹואְב יִּכ .ְךיֶנָּפ רֹואְּב
 םִייַחְו םיִמָחַרְו הָכְרָבּו הקדצו דֶסֶח תַבָהַאְו םייח תרות |

 לָכְּב לֵאָרְׂשִי ְךֶמַע תֶא ְךֶרֶבָל ְךיניֵעְּב בֹוטְו ,םֹולָׂשְו
 :ךמולשב הָעֶׁש לֶכְבּו תֵע

 ְךֶמֵע לָבְו ּונָח נא היל בֵתַּכִנְו רבָזִנ ,הָבומ הָסָנְרּפּו , םולשו הָכָרְּב ,םיִיַח רֶתְסְּב
 ?םולָׁשְלּ םיבומ םייַחְל , לֵאְָׂשִי תיֵּב = '

 םיִבֹוט םיִיַחָל ;םיִיַה תונש ְךֶל ּופיִסֹויְו ףיִמָי ּוּבְרִי יִב יב רַמֲאָנְ
 בותככ : םיִיַחַה רפסּב ּונְבְתַּב םיִיַח םיִהֹלֲא ּונֵבִּתְכִּת |

 : םויח םֶכְלִּכ םיִיַח םֶכיֵהֹלֲא ייַּב םיִקָבְדַה םֶּתַאְו

 ט"ע שוריפ
 - -ְרעֶפייִַּכ ,טאָג רעֶגיִדעֶּבעֶל ןעֶּבייֵרְׁש .קּוסָּפ ןיִא טְנאָזעֶג זיִא םֶע נוא רַמֲאָנְו

 ןעֶּבעֶל ןופ ךּוּב ןיִא זָנּוא  ּבייַרְׂש רי ףרוד שד + מ ובו יב יִ
 .ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵּמְׁש סֶע יִװ ױזַא | עְנייִב ןעֶרְהעֶמ ְךיִז ןעֶלעוֶו הָרֹוּת
 טְּפעֶהעֶּב טייז סאוָו רֶהיִא וא ספא ןעֶרְהעֶמ ריד טעוֶו ןעֶמ נּוא .געּט
 רֶהיֵא טעוֶו טאָג רֶעייַא םאָנ ןיִא וצ שוט סיס? ,ןעֶּבעֶל ןופ ןעֶרְהאָי
  ןעֶבעֶל ןעֶּבאָה עֶלַא טְנייַה ןָא זְנּוא ּומְסְלאָז ןעֶּבעֶל טּונ ןייֵא

 הלפת
 רעיל טיִמ דנּוזיִנ נוא הָסָנְרַּפ עטּונ ; וד ,םולָׁש תֶרֶמְׁשִמְל הֵבָרְּו םיִיַח

 :םולָש | ןעֶּבעֶג לֵאָרְׂשִי לָּ נּוא זנּוא טְסְלאָז
 14 19 א (ט"ע .רוזחמ)
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 - ןוראה ןיחתופ
 + ןמא ּונצמאת םויה חייק

 + ןמא = ונכרבת םויה

 .{ןמא ונלדנת םויה

 + ןמא .הָבֹוטל ונשרדת םויה

 ; ןמא ונתעוש עמשת םויה
 ;ןאּונֲתְלַפְּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבַקְּת םויה
 ;ןמא ךקְרְצ ןיִמיִּב ּונֵכְמְתִּת םויה
 ןואה ןירגופ

 בּותַּכּכ :םֶלָש ןיָנִבְּב םיחמשו םיִשָש ּונֲאיִבְּת הֶּזַה םֹויַהְּכ

 הָלֵפְּת תיֵּב יִתיֵב יִּב יחבומ לע ןֹוצָרְל םֶהיֵחְבִ .םֶהיֵתולוע
 םיִקְחַה לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל יי ּונֵוַצִַו רַמֲאָנְו , םיִמַעָה לָכְל אָרָקִו
 ּניִתֹויַחְל םיִמָיַה לָּכ וגל בוטל ּוניֵהֹלֲא יי תֶא הֶאְרִיָל הָלֵאָמ

7 = 

 ט"ע שוריפ
 זנוא ּוטְסְלאָז טְנייַה יגְסִאְּפ םויַה

 טְנייַה נֵבְרְִּת םֹויַה :ןעֶקְראַטְׁש

 פיפ ;ןעֶשְטְנעֶּב זָנּוא גד טְסְלֹאָז
 רעֶסעֶרְג וָנּוא ּומְסְלאָז טְנייַה ולה
 טְנייַה 'הָבֹוטְל נׁשְרְדִּת 'םוימ :ןעֶכאַמ

 :ןעֶטּוג ּוצ ןעֶטְׁשְראַפ זְנּוא ּוטְסְלאָז
 .ןעֶרעֶה וטְסְלאָז טְנייַה עַמְׁשִּת םֹויַה
 טְנייַה לבקמ 'םּויה ;ייִרָשַעְנ רעֶזְנּוא

 :אָּבְרַעְד טיִמ ןעֶמעֶנְרעֶפ ּומְסְלאָז

 רעֶזְנּוא ןעֶליוִו טיִמ ּוא טייֵקְמיִר

 ּומְמְלאָו טְנייַה נַבְמְתִּת םֹויַה ; הָלַפְּת

 דְנאַה עֶטְכעֶר יִד טיִמ ןעֶציִטְׁש זנוא
 : טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶנייֵד ןּופ

 גאָט ןעֶגיִטְנייַה יו יוזא הָנס םויָהְּכ

 ייֵרְפ ןעֶגְנעֶרְּב זָנּוא וטְסָלאָז = =
 19 (ט"ע רווחמ)

 ייַּבעֶג םעֶד ןיא ךעֶלייִרְפ גוא גיִדָנֶע
 זיִא םָע יו ױזַא שָדְקַמַה תיֵּב ןּופ
 לעוֶו יא נּוא םיפיאיכה ,ןעֶּביִרְׁשעֶג

 ְראַּב ןעֶגיִלייַה ןיימ וצ ןעֶגְנעֶרְּב ייז
 ןיִא ןְעִייֵרְפְרעֶד ייז לעוו ףיא גוא

 ,הָלָפִּת טּוהט ןעֶמ ּואוו זיוה ןייַמ
 גָנּוטְכעֶׁש נּוא רעֶּפַּכַא רֶעייֵז םֶהיֵתֹולֹע
 .ַחּבְזִמ ןיימ ףיוא ןעֶליוִו ּוצ ןייז טעוֶו
 ןעֶרעוֶו טעוֶו זיוה ןייפ ןעֶד 9 <
 ּוצ הָּלִפְּת ןופ זיוה יא ןעֶפירעֶג
 רעֶריוו נּוא יפֲאָו ,רעֶקְלעֶפ עֶלַא
 םאָנ גוא ₪ וגצנ .קּוסָּפ רע טְנאָז
 עֶלַא ןו ןּוהְמ ּוצ ןעֶמאָּכעג וָנּוא מאה
 ראַפ ןעֶטְכְראַפ ּוצ ץעֶזעֶג עֶגעֶזאָד יד
 זנּוא לאָז םָע יִרָּכ טאָג רעֶזְנּוא טאָג

 / שמ | ו
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 .ַּב תֶא תֹוׂשֲעַל רומשנ יִּכ ּונָל הָיְהִּת הָקָדְצּו רמָאְנְו הֶּזַה םויחְּכ
 תַבָרְבּו הֵקָדְצּו .,ּונָוִצ רֶׁשֲאַכ ניֵהֹלֶא יי יֵנְפִל תאֹּזַה הָוְצִמֲה

 + םֶלּועָה דַע לֵאָרְׂשִי לֵכָלּו ּונָל הָיָחִי םֹולָׁשְו םייַחְו םיִמֲחַרְו

 :םולשה הָׂשֹוע ,ַי הָּתַא ְךּורָּב
 ןוה

 היתוכלמ ךילמינ .ּהיִתּוערכ אָרְב יר אָמְלַעְּ אָּבַר ּהיֵמְׂש שדקתיו לֵדַנְתִי
 ביִרָק ןֵמְזִבּו אָלָנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לכ ייֵחְבּ .ןוכיֵמּיִבּ וכי

 רָב ;אֵיַמְלָע יֵמְלֲעְלּג םלָעְל ךֵרָבְמ אָּבַר ּהיִמְש אָהְי , ןֵמָא  ּורְמִאְו
 גיִשְרּוקְר היָמָׁש ּלַהְִיו 'הּלֲעְתִיְו רֶדֵהְתִיְ ֵׂשְִַי םמּורְתִיְו רַאַּפְִיו חַּבְַׂשִיְ
 אָתָמֲחְנְו אָתַחְבְשת אָתָריִׁשְו 'אֵתָבְרּב לָּכמ אָליִעַלְ אָליִעַל אוה ְךיִרְּב

  ןמָא ורְמִאְ אָמְלָעּב ןָריִמֲאַד

 :ּונֲתָלִפֵּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לָּבִה להק

 יִר ןוהּובֲא םָדָק לֵאָרְשִי תיִּב לָכָד ןוהְתּועְבו ןוהָתֹולְצ לֵּבְקֲתְת ןוח
 ; ןֵמָא ּורֵמֶאְו אָיָמְׂשִב

 :םֶלּע דעו הָּתַעָמ ָףֶרֹובְמ יו םש יהי להק

 + ןֵמָא ּורְֵמִאְו לֵאָרָׂשִי לָּכ לַעְו ּוניֵלֲע םיִיַחְו אֵיֵמְׂש ןמ אַּבַר אָמָלֶׁש אַהְי ןוח

 גזל םימש השוע ;! םעָמ יִרְזֲע להק

 אוה ויָמֹורְמְִּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע ןוח

 :ןֵמָא ּורְמֵאְו
 לֵאָרְׂשִי

 רּוצ ןיֵאְו ףֶּתְלַּב ןיֵא יִּב ַײַּכ ׁשֹורְק ןיא יי לֶא הִוְקְו ְךֶּבִל ץֵמֶאְו קת יי לֶא הנק
 ;ּוניֵמלֲא יִתָלּוז רּוצ יִמּו ,י יִדֲעְלַּכמ ַהֹולֲא יִמ יִּכ ,ּוניֵהְלאַּכ

 ןיִא ּונֵּכְלַמַּכ ןיִא ּונֵנֹורֲאַּכ ןיִא ּוניָהלאָּב ןיֵא
 אר, 7,777

 ט"ע שוריפ

 גּונֲעיִשֹומְב

 ןעֶזאָל ּוצ זָנּוא געֶט עֶלַא ןייז טּוג
 .גאַמ ןעֶגיִטְנייַה יוז ױזַא ןעֶּבעֶל
 קּוספ רעֶד טְנאָז רעֶדיוִו נוא יאָ
 טְנעֶכעֶרעֶג ןייז זנוא טעוו םַע נּוא

 םאָנ ראפ םייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןייִא ּוצ
 ןעֶטיִה ןעֶלעוֶו ריִמ ןעוֶו טאָנ רעֶזְנּוא
 םאַּבעֶג עֶגיִזאָד יִד עֶלַא ןּוהְמ ןצ
 .ןעֶמאַּבעֶג זָנּוא טאָה רֶע יוג ױזַא

 19 א (ט"ע רוזחמ)

 בוא הָכָרְּב נוא הָקָדָצ נוא הקנו
 ןייז לאָז םולָש נּוא םייַח נּוא םימחר
 ךיִּב לֵאָרׂשִי לַּכ ּוצ וא זנוא ּוצ

 ;גיִּבייָא
 ךייֵא ױזַא אָד טיִנ זיִא םֶע ּוניֵמלאַּכ ןיא

 ּויִא םַע ,טאָנ רעֶזְנּוא יוִו םאָנ
 .רעֶזְנּוא יוִו רעֶה ןייֵא יוז אד טיִנ
 ןַײא יװַא אָד םיָנ זיא םָע ,רעֶה

 גונָעְק 16
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 :ונעישומכ יִמ ּונָּכְלַמְכ יִמּונֵנֹודֲאַכ יִמ ּוניָהלאָב יִמ
 הָדונ ּונָּכְלַמְל הָדֹונ ּונֵנֹודֲאל הָדֹונ ּוניֵהֹלאֵל הָדֹונ

 נָּכְלַמ ְךּורְּב ּונֵֹודֲא ְךּורְּב ּוניֵהֹלֲא ְךּורְּב ! ?ּונֲעיִׁשֹומְל |
 וננֹודֲא אוה הֶּתא ּוניֵהֹלֶא אוח הֶּתַא :ונעישומ ְךּורָּב
 אוה הָּתַא :ונֵעיִׁשֹומ אוח הָּתַא ּונָּכְלַמ אוח הֶּתַא

 ;םיִמַּפַה תרומק תֶא ְךיִנָפָל  ּוניֵתֹובֲא וריִמְקִהָׁש
 םיִעְבְש םיִעְבִׂש לקשמ הָנֹובְלִהְו הָנְּבְלֲחַה ןרופצהו ירצה תָרוטקה םּומָּפ

 הֵׁשָׁש רֶׁשֲע הָּשִׁש לקשִמ םוכרכְו דר הש הָעיִצקּ רומ ,הָנָמ
 םיִנְׁש יב ר רֵׂשֲע

 שֵע הָלֲעַמ = עבור תומורס "למ .קיִּתַע ר רַמַח "איב פרק 8
 ןֵתָנ םָאָו

 : רֹובָּכַה יֵנְּפִמ ׁשֶרְקִמַּב םִיַלָנַב ימי ןיסינכמ ןיֵאָׁש אָלָא ּהָל ןיִפְי םִיַלְגַר יִמ אֹלֲהְו .הָזַע אֵהְּתָׁש יִדְּכ ןֶרּפַצַה תֶא ֹוּב תֹורְׁשִל יֵדָּכ אָב אוה הָמָל ןיִסיִרְפִה ןַײ ,הֶאְנ אֵהְּתְִׁש ידכ ןְרֹוּפצה תא הָּב תֹוּפיְל יֵדְּב הֶאָּב איה הֶמָל הָניִׁשְרַּכ תיִרֹוּ .ףסקה יצעמ ףטונה = אָלָא ֹוניֵא יִרָצַה רַמֹוא לֵאיִלְמִנ ןֶּב עמ ןֶּבַר

 ייל םיִרָמֹוא ּויָה ןֹוׁשאִרָה םויַּב :ׁשֶדְקַמַה תיֵבָּב םיִרֵמֹוא ּויָה םִיָנְלַהָׁש ריִׁשַה
 לֶלְהְמּו 6 לֹודָג םיִרָמּוא ּויָה יֵנֵׂשַּב :ּהָב יבשויו לֵבֵּת הָאֹולִמּ ץֶרֶאָה

 תַרֲעַּ בֵצָ םיִהֹלֲא םיִרְמֹוא ּויָה יִשילְׁשַּ ; וׁשְרַק רַה ּוניִהְלא ריִעְּב דואָמ

 ט"ע שוריפ
 רעֶזְנּוא יו טְלעוֶו רעֶד ףיוא גינעק
 ןייֵא ױזַא אָד טיִנ זיִא םִע ,גינעק
 רעוֶו יפ ,רעֶפְלעֶה רעֶזְנּוא יו רעֶפְלעֶה
 זיא רעוֶו ,םאָג רעֶזְנּוא יונ יֹוזַא זיא
 ױזַא זיִא רעוֶו ,רעֶה רעֶזְנּוא יונ יֹוזַא
 ,טְלעוֶו רעֶד ןופ גינעק רעֶזְנּוא יונ
 .רעָפְלעֶה רעֶזְנּוא יוִו יוז זיִא רעוֶנ
 רעֶזְנּוא וצ ןעֶּביױול ןעֶלעוֶו ריִמ הו
 רעֶזְנּוא ּוצ ןעָּביול ןעֶלעוֶו ריִמ ,טאָנ
 רעֶזְנּוא ּוצ ןעָּביול ןעֶלעוֶו ריס ,רעָה

 ףכ א (ט"ע :רוזחמ)

 1 סזמ 1
2088. 

 ןעֶלעוֶו רימ ,טְלעוֶו רעֶד ןופ גינעק
 עב ּךורּב .רעֶפְלעֶה רעֶזְנּוא וב ןעביול
 טְּביולעֶג , טאָנ רעֶזְנּוא זיִא טְּביֹול
 זיִא טְּביולעֶג ,רעה רעֶזְנּוא זיִא
 יעָנ ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ גיֵנעֶק רעֶזְנּוא
 הָּתַא ,רעֶּפְלעֶה רעֶזנּוא זיִא ביל
 טְסיִב ּוד , טאָג רעֶזְנּוא טְסיִּב גד .אוה
 רעֶזנּוא טְסיִּב ּוד ,רעֶה רעֶזְנּוא
 טְסיֵּב גד ,טְלעוֶו רעֶד ןופ גיִנעק

 ;רעֶפְלעֶה רעֶזְנּוא
1 0 
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 תומקנ לֶא = תומקנ לֶא םיִרְמֹוא ּויָה יִעָיִבְרַּ :םוּפְשִי םיִהֹלֶא בֶרֶקִּב לֶא

 : בקעי יֵהְלאָל עיִרה ּונְזֶע םיִהֹלאֵל ּונינְרַה םיִרְמּוא יָה ִשיִמֲחַּב ;ַעיִפֹוה

 לֵבֵּת ןוּכִּת ףַא רֶזַאְתַה זוע יי שבל שבל תּואָג ְךֶלֶמ יי םיִרְמֹוא ּויָה יִשָשַּב

 ריִתָעֶל ריִׁש רוטְזִמ תַּבַׂשֲה םויל ריִׁש רֹומְזִמ םיִרְמֹוא יה תַּבַשַּב :טומָּת לב

 ;םיִמָלֹועה ָיַחְל הָחּונְמּו תַּבַׁש ולַּכָש םויָל אבל

 רַמָאְנָש אָּבַה םֶלֹוע ןֶּב אּוהָׁש 5 חַטְבּומ 'םּוי לָכְב תֹוכְלֲה הָנֹׁשַה כ ּוהָיְלֲא יֵבְד אָנֶּת

 | :תֹוכָלֲה אָלֶא תֹוכיִלֲה יֵרְקִּת לא 15 םלע תֹוכיִלֲה

 םָלֹעָּב םולָׁש םיִּבְרַמ םיִמָכֲה יִרְיִמְלַּת אֵניִנֲח יִּבִר רַמָא רָזֲעְלֶא יִּבַר רַמָא

 אָלֶא ְךִיָנָּב יֵרְקִּת לַא .ֶינּב .םולש בֵרָו ַײ יִדּומְל יִנָּב לו רַמָאְנָש

 הְָלַש ְךֶליֵהְּב םולָׂש יהי :לֹוׁשְכִמ ומל ןיאְו ד ךֶתְרּות יֵבֲהֹאְל בר םולש : :ְךִיָנֹוּב

 ניֵהלָא יי תיֵּב ןַעַמְל : ָךָּב םולש אָנ הָרְּבַרֲא יִעְרָו יַחַא ןַעֵמְל : ְךִיָתונְמְרַאְב

 ?םולָשַּב ומע תֶא ְךֵרָבָי ַיײ וו ןּתַי ומְַל זוע יי יי ; :ף? בוט הָׂשְקַבֲא

 ?"גדֹוה, ראָפ ְךיִז טְגיִפעֶג , ןָנֶּבַרְר שיר טְגאָו ןעֶמ

 .תיִׁשאֵרְּב רֵצֹויִל הָלּורְג תֵתָל לכה ןֹודֲאַל ַחֵּבַׁשְל וניִלֲע

 תחפש נָמָׂש אלו תֹוצְרֲאָה .וגָּכ נְׂשֶע אלש
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 = םיִלּולָג ריִבֲעֲהְל וע תֶרֶאְפַתְּב הָרֲחִמ תואר וניהלא יו ףֶל הָוקְנ ןֵּב לעו

 יִנָּב לָכְו ירש תּוכְלַמְּב םִלֹוע ןקתל ּותְרַּכ תֹורַּכ םיִליִלֶאַהְ ץֶרֶאַה ןִמ

 יבָשוי "ב ּעְרִיו ּוריִּכ .ץֶרָא יֵעְׁשִר לַּכ ְךיֶלֵא תֹונְפַהְל ףֶמְׁשַב ּאָרְקִי רָׂשָב

 ּועְרְכִי וניהלא י יי ףינפל .ןושָל לָּב עַבָׁשִּת רב לֵּכ עַרָבִת ףל יִּכ לבת

 םֶהיֵלֲע ְךולְמַתְ ְֶתּוכְלַמ לוע תֶא םֶלכ ּולְִִּיְו ּונִָי רקי ףֶמִׁש דובכלו ולפיו

 .דֹובֵכְּב ְךולְמִּת רַע יֵמְלֹועְלּו איה ףלֶש תּובלמה יִּכ .רָעְו םלועל הָרֵהְמ

 ץֶרָאָה לַּכ לַע ְךֶלֶמְל יָי הָיָהְו רֵמֲאָנְו :רַעְו וע ָךֹולמִי יי ב ְֶתֶרותְּ בות

 י"ק ; דָחֶא ומשּו דָחֶא ב הָיְהִי אוהה םויַּב

 --- ע,ב |

 9 20 ופ"ע רונתמ)
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 םוי לש ריש

 ינש םויל
 ?שֶרָקמִ תיִבְּב םיִרָמוא םִיַוָלַ ּויָה ֹוּבָׁש תָּבַׁשְּב יִנֵׁש םוי םֹויַה

 :םבֶר ל תירק ןופצ יתַּכְרי ןויצ רַה ץֶרֶאָה 2 'שושמ .ףונ הָפ
 הַמָה : ודתי ורבע ּודעונ םיִכָלְמַה הָנֵה יִּכ : בנְׂשַמְל עַרֹונ ָהיֶתֹונְמִרַאְּב םיִהְלֶא
 םיִדָק תּורְּ ;הָדָלֹיַּ ליִח םָׁש םֵתָזְחַא הָדֵעְר :ּוזָפָחְ לֲהְבִנ ּוהֵמָּת ןֵּכ ּואָר
 ריִעּ תֹואָבְצ יי ריִעְּב ּניִאָר , נֲעמָש .רשֲאַּכ ;ׁשיִׁשָרִּת תויָנֲא בַּת

 59% 5 8090 שץ 0 = 7000 000 6

 ישילש םויל
 : שדקמה תיִבְּב םיִרָמוא םִיַנְלַה ּניָה וּבָׁש תַּבַׁשַּב יִׁשיִלְׁש םֹוי םֹויַה

 יִתַמ רַע :טֹוּפְׁשִי םיִהֹלֲא בֶרֵקְּב .לא תַרָעַּב בָצָנ םיִהלֶא ףֶסָאְל רֹומְזִמ =
 ינע ,םֹותָיו לד ּוטְפָׁש ; הָלָס ןאָשִת םיִעָשְר נפ .לוע ּוטְֵּׁשִּת

 גניִבָי אלו ועְרָי אל :גליצה םיִעָשְר רימ ויְבֶאְו לד מל + וקיִדצַה שָרָו
 ינְבו ,םֶּתַא םיִהֹלֶא ִּתְרַמָא יִנֲא .ץֶרֶא ידסומ לַּכ ּוטֹומְי ,ּובָכַהְתִי הֵבָׁשֲחַּב
 םיִהֹלָא הָמּוק ;רלֹוּפִּת םיִרָׂשַה דַחַאְכּו ןגתּומּת םָדֲאּכ ןֵבָא :םֶכָלְ -ןוילָע

 ;םִיֹונֲה לבב לֵחְנִת הֶּתַא יִּכ .ץֶרָאָה 'הָמִפָׁש

 ישימח םויל
 :ׁשֶרְקַמַה תיִבְּב םיִוְמֹוא םִיוְלַה ּניָה ֹוּבָׁש תֶּנַׁשַּב יִׁשיֵמֲח םֹוי םֹויַה

 : בקעי יהלאל ּועיִרָה ,ּונֵזּוע םיִהלאֵל ּוניֵנְרַה :ףֵסֵאְל תיִּתִנַה לַע ַהֵצֵנְמַל אפ
 .רפוש ׁשֶדֹחַב ּועֵקִּת :לָבָנ םַע םיִעָנ רֹונָּכ .ףות ּונְתּו הָרָמִז ּואְׂש

 תּודֲע : בקע יהלאל טְָּׁשִמ ,אּוה לֵאְרְׂשִיְל קח יִּב :ּונֵגַה םֹויָל הָסָּכַּב
 יִתוריסה :עַמָשֶא יִתְעְדְי .אל תפש ,םִיָרְצִמ ץֶדֶא לע ֹותאֵצָּב ומָׂש ףֵסֹוהיִּב
 רֶתֵמְּב ףֶנָעֶא ךֶצְלַחֲאַ תאָרְק הָרְצַּ ב :הָנְרֹוכֲעַּת דודמ ויָּפַּכ .ֹומְכָׁש לֶבֵסֶמ
 םִא לֵאָרְׂשִי .ְּךֵּב הָריִעָאְו יִמַע עַמְׁש ;הָלָמ הָביִרְמ יִמ לַע ֶנָחְבֶא ,םַעָר
 ףיֶהלֲא יי 1 יִכֹנֲא ;רֶכָנ לאל הָוֲחַּמשִת אלו ,רָז לא ָךְב הָיְהִי אל :יִכ עַמְׁשִּת
 לארשיו . :ילוקל יִמַע עַמׁש אלו : ּהָאְלַמֲאַו ל ףיפ בָחֶרַה . ִיַרְצַמ ץֶרֶאֵמ למה
 עמש יִמַע + .םֶהיֵתֹוצֲעומְּב ּוכְלִי ,םָּבִל תּוריִרְשִּב ו ּוהְָלַׂשֲאַ :יִל הָבָא אל
 ביִשָא םֶהיֵרָב לַעְו .ַעיִנְכַא םֶהיֶביֹוא טַעְמַּב :ּוכֵלֲהְי יֵבָרְדִּ לֵאָרׂשִי ,ל

 "וו 8 90 (ט"ע רווחט)
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 ,תַמָת בֶלֵחֵמ ּוהֵליֵכֲאַַו :םֶלועָל םֶּתִע יהיו .ול ּוׁשֲחַבְו מ יִאְנַׁשְמ :יִרָנ

 :ְךֶעיִּבְׂשַא ׁשֵבָר רּוצִמּו

 ובשה םויל
 !ׁשֶדְקמַה תיִבָּב םיִרְמֹוא םִיַוְלַה ּניִה ֹוּבֶׁש שת תבש םוי םויַה !

 6900000000 090000 ו ד ₪:

 ר ה התל אל 'ירוצ ײ ו רש יּ דיִנֲהְל

 רך, \/

 .תורימז םיענאל | ןוראה תהיתפ םדוק
 ]וראה ןיחתופ

 :םאְד ןעֶמ טְגאָו , *תֹוריִמְז םיִעְנַא, ּוצ שרוקמ ןֹורא סאָד טםֶנעֶפֶע ןעֶמ ןעוֶו

 ירש הפ ירמש םיִמָמַ ירעש 0 םִיַמָׂש ירעש הַתֶּפ ונָּבְלַמ ּנניִבָא

 0:80 = 6656 6 רשי 8 יי 0 790 סי א 0 ת 50 סי

 טת0 00090900 000 000000 9993000 0300000000 ₪00 9900 0000000 א

 המלָש רֶוָד ןֹלֲהַא הָׁשֹמ קש קחי םָהָרְבַ יִוַה ג תובָא תו תובוט
 הָהָלְּב הֶאָל לַחָר הקבר הֶרָׂש תֹויָנְדַּצַה תֹוהָמִא תּוכְזִבּו עָעיִלָא ּוהָילֲא

 ;הָריִּבַה "ששב רֵתְסֶאְו יַבְדְרִמ תּוכְזַבּו לֹיניִבֲא הָנֵח הפ 0
 יו ו

 :"תֹוריִמְז םיִעְנַא , ּוצ שָרקּה ןורָמ םאָד טְגעֶפָע ןעֶמ ןעוֶו ןעֶמ טְגאָו הָלֵפְּה יד
 ,םאק ןייב .ףייא ןיירק א ןייז לאָז הָלִפְּה ףיז טאָה אָד יוט יֹזַא םָנֹש יש ונובר

 זיימ טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג לאָז ךיִא ּוא יֹזַא ,שֶדקַה ןֹורָא רעֶד םִגעֶפָעעֶנ'
 ןייֵס טיִמ בוא ,רֶגֹועֶגױיֹהה עֶצְנאַנ יבעש ,ַעיִקְרְּב ןולח רעֶר ןעֶנעֶפֶע ףיז לאָז
 לאָז הָלָפְּת ןיימ נוא ,דְנייֵרְפ עָּביִל ,הָלָפְּת יִרעש ,הָׁשִקַּב תֵע ירטש ,ןֹיצָר תַע
 היא םֶלאוְו יא יט ףייִלָּפ ןיַז םיִז יעֶָנְנָא לאָז הֶלְּפִּת ןיימ זַא ,םימנ ירעש
 \ : שָרְקִמב 0/0 ןייֵמ ןּוא ?ןעֶמּונעֶגְנָא סיוִועֶג ןעֶרעוֶנ סאוָי ריִּכ ןיִא ןעֶועֶו | ביקמ | ןפוק תֹולֵפְּת עָלַא יד ןעֶׁשיוִוְצ ןעֶרעֶו ןעֶממ
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 דובכה ריש

 ,גורָאא םיִריִׁשְו תוריִמְז םיִעָנַא ₪

 ;גֹורֲעַת ישָפַנ ףילא יב

 לָּכ תַעדָל .ְךיֶדָי לֵצְּב הֶדָמֶח יִׁשְפִנ להק
 :ְךֶדֹוס זֶר

 ִּבִל הָמוה .ְּףֶרֹוכְכִּב יִרְּבַד יִדָמ ןוח
 :ףךיֶרֹוד לָא

 ֶמׁשְו .תֹורּכְכִנ ףֶּב רֵּבַרֲא ןכ לַע להק
 : תֹודיִדְי יֵריִׁשְב דַּכַכֲא

 . ףיִתיִאְר אלו ףְרֹוכְּכ הָרָּפַתֲא ןוח

 + ףיִתְעַרָי אלו ףֶנֵכֲא ֶמַרֲא

 רַדֲה םיסד .ךיֶלָכֲע דוס ְךיֶאיִבְנ רַיְּב להק
 ?ףָדֹוה רֹובְּכ

 ףקותל ונָכ יףֵמָנֹובָנּו ךְתֵלְרִנ עח

 : ףֶתָלֶעְּ

 שי רשי. רשיטאיר ר איירא ר

 שוריפ
 גְנאַזעֶג ּביֹול עֶסיֵז לעוֶו ְךיִא תֹוריִמְז םיִעָנַא

 ּוצ רעֶדיִל בול לעוו נוא ןעֶכאַמ

 טייַרְׁש עֶלְלעֶז ןיימ ןעֶד ןעֶּבעוֶו רעֶדְנאַנַא
 ןעֶמְסּולְג טּוהְמ עֶלְלעֶז ןיימ ישפנ , ריִד ּוצ"
 נּוא טכאַמ רעֶנייֵד ןופ ןעֶטמאָׁש ןיִא ןייז וצ

 : טאב עֶסינְמייֵהעֶג עֶנייֵד עֶלַא ןעֶסיוִו ּוצ
 ןופ דייר ףיִא סאָד לְהאָמ עֶּלַא יִדְּגִד יִדָמ

 ןיימ ריִמ טְמּורְּב טייֵקְכיִלְרעֶה ןייַד
 לע : טְּפאַׁשְרְנייַרְּפ עֶנייֵד ןעֶליוִו םּוא ץֶראַה
 =ְרעֶָה ןערייר ריד ןופ ףיא לעוֶו םּורָד ןֵּ
 טיִמ ןעֶמאָנ ןייד ןעֶרְהֶע לעוֶו נוא טייקביל

 :גְנאַזעֶג עֶכיִלְּביִל
 ןייד לֹואו לייֵצְראַפ ךיִא ָּדֹוכְּכ הֶרָּפַסֲא

 ריד ּבאָה יא רעֶּבָא טייֵקְכיִלְרעֶה
 עֶמאַנ ּוצ ְךיִא ְךיִד ףייִלָּג ףיא ןְהעֶזעֶג טיִנ
 ךֶרּוד דיְּב .טינ ףיד ןעק ףיא רעֶֶּא ףיד
 ?עג ףרּוד םיִאיִבְנ עֶנייַד ןופ דנאה רעֶד
 ןייא ּוטְסאָה טְכעֶנְק .עֶנייד סעֶנעֶמייֵה
 טייֵקְגיִטְכאַרּפ רעֶד ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ׁשעֶנעֶבייֵלְג

 ;טייֵקְכיִלְרעֶה רַעְנייִר טייֵהְנייֵׁשְרעֶד |
 נּוא טייֵקְרעֶּפְכַא עֶנייֵר ּףְתְרּוכְּ ףתָלֹודְנ

 וצ ייֵז ןעּומ טייֵקְראַטְׁש עֶנייד
 טייֵקְראַטְׁש רעֶד ּוצ ןעֶכייֵלְנ נּוא ןעֶמאַנ
 ְךיִר ןעֶכייֵלְנ ייז ומד .קְרעֶו עֶנייַר ןוש

 0 (ט"ע רוזחמ)

 9 הנק

 4 .ףֶׁשֵי יִפְכ אֹלְו ְףְתֹוא ּומָר להק
 :ףישצמ יִפְל

 ְךָנָה .תֹונויְזִה בֹורְּב ְךּוליִׁשְמִה ןוח
 ; תונוימד לָכְּב רָחֶא

 ךֶשאֹר רַעְׂשּו .תּורֲחכּו הֶנְקִז ףְב ּוזֲחִיַו להק
 : תּורֲחַׁשְו הֶביֵׂשְּב

 םויִּ תּורֲחַבּו .ןיִד םֹויְּב הָנְקִנ ןוח
 ;בֶר ול ויִדָי תֹומֲחְלִמ שיִאְּכ . בֵרֶק

 תָעיִׁשֹוה ,ֹוׁשאֹרְּב הָעּוׁשְי עבֹוּכ ׁשֵבֶח
 : ושרק עורו ֹוניִמְי 5

 .אָפַמְנ ושאר תֹורֹוא יִלְלַמ ןח
 ; הָלִי ל יִסיִסְר ויָתוצוק

 ,יִּב ץֵפָח יִּכ יִּב רָאָּפְתִי
 : יִבְצ תֶרֶמֲעַל יפ

 להק

 הָיְהִי אּוהְו להק

 ט"ע
 נוא טְסיִּג ּור יוו ץְלַא טיִנ רעְבִא ליואוו

 : ףאָנ קְרעוֶו עֶנייַד ְהאָנ ףיד ןעֶבייֵלְג ייֵז

 לְהיֵפ טימ ףיר ןעֶכייֵלְנ וז בֹורְּב ָךּוליִׁשְמֶה

 טְסיִּב ּוד רעֶּבָא טְכיֵזעֶג ייֵלְרֶע

 יוז ווחינ ,שעֶנעֶכייֵלְג יד עֶלַא טיִמ ְגיָנייֵא

 םעֶד ייַּב רעֶטְלֶע ןְהעֶועֶג ריד ןיִא ןעֶּבאָה
 ףוס םַי םעֶד ייַּב טייֵהְנְנּוי גוא יַניִס גְראַּב

 טייֵהְזייֵרְג טימ טּפיוה םעֶנייֵד ראה יִד

 ; טייֵהְצְראוַוְש גוא

 לֵאיִנְד ייַּב טֶכיִרעְג םעֶנייֵד גאָט ןיִא ןְהעֶנעֶג ייז ןעֶּבאָה רעֶמֶלֶע ןיד םייִּב הנח
 ףייַלְנ טייֵרְמְׁש סאָד גאָמ ןיִא טייֵהְגְנּוי גּוא
 ייֵּבְרעֶד גנּוטייֵרְטְׁש רעֶד דְלעֶה ןייא סלַא
 טאָה רֶע ׁשֵבֲה ,טאה םֶכאַמ גיִניִנ ְךיִז
 טיִמ טיֹוה םעֶנייֵז ףיֹוא ןעֶדְנּואוועֶג םיֹוא
 ןייז ןיא ףֶליֵה זיִא סֶע ףֶליֵה ןּופ טּוה ןייַא
 : םּורָא רעֶניִלייֵה ןיינ נוא רֶנאַה עֶטְכעֶר
 ןעיֹוט טיִמ לּופ ראוו טפיוה ןייַז תורוא יֵלְלַ

 טְכאַנ טיִמ ןעֶקאָל ראָה עֶנייַז רעֶד
 ריִמ טיִמ ךיז טְמירעֶּב רֶע רַאָּפְתִי ,ןעֶּפאָרְט
 ןעֶלאַפעֶג ליֹואוו ןייַא ריִמ ןָא רֶע סְלַא
 עֶכיִלְּביִל ןייא ּוצ ןייז ריִמ טעוֶו רֶע טאָה

 : ןיורק
 םתכ 6
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 קחו . ושאר תּומְד וָּפ רֹוהָט םָתָּכ .ןוה
 :ושדק םֵׁש דובָּכ חַצמ לַע
 ול ֹותְמִא .הָרָאְפִת יִבְצ דֹובָכְלּו ןֵחָל
 ; הְרַמִע הר

 , תֹורְחְב יִמיִבָּכ ושאר תופלח

 : : תורוחש םיִלָתְלת ויצק

 אָנ הָלֲעַו ,ֹוּתְראְפִת יִבְצ קָרְצַה הֵוְנ
 :ֹותָחְמִׂש שאר לַע

 הֶרָמֲע ֹורָיִב אָנ יהת ותָלְנֶס

 : תֶרֶאְפִת יִבְצ הָכּולְמ ףיִנָצּו

 להק

 ןוח

 להק

 ןוח

 רֶׁשֲאַמ . םֶדְנע תֶרָמַע םִאָשנ םיִמּומָע להק

 ;'םֶדַָּּ יָניֵעְב ר
 בורקו .ויָלֵע יִרֲאפְו ילע ורָאְּפ ןח

 ;ויִלַא יִאְרְְּב לא

ְ' 

 דובכה ריש
 תָרּוּפ .םודָא ֹוׁשּובָל םֹודֶאְו הצ להק

 ;םֹודֲאַמ ֹואֹובְּב ֹובְרְדִּב

 .ויָנָעְל = הָאְרֶה ןיִליִפְּת רָׂשָק ןוח
 :ויָניֵע דָננִל ַי תַנּומְּת

 .בָשּי :רַאְפִי םיִוָנֲע ֹומַעְּב הָצֹור להק
 : :רַאָּפְתַהְל םָּב "תֹולַהְּת

 ִתְנרְו -% אנ יֵביִׁש ומה תיש להק
 :ָךיִלֶא ברקת

 .תֶרָטָע ְךֶׁשאֹרָל יִהָּת יִתָלַהֶּת ןוח
 ; תֶרֹנְק ןֹוִּּת יִתְלַפְתִ

 ט"ע שוריפ

 ףןיִג ןעֶטְסְנייר עֶטְסְנייֵפ םאֶר ןּופ רֹוהְמ םָתָּכ
 טְּפיֹוה עניי ׁשעֶגעֶכיילְג םאָד זיא רֶלאָנ

 ןעֶּבאָרְגעֶג זיא ןעֶרעֶמְׁש םעֶד ףיֹוא נּוא
 .ןעֶמאָנ ןעֶגיִלייֵה םעֶנייֵז טייֵקְכיִלְרעֶה סאָד
 טייֵקְכיִלְרעֶה וצ נּוא טייקְניִלעֶזְטייַל ּוצ מל
 טְכאַרְּפ רעֶביִלְּביִל נּוא טייקְכיִלְּביִל נּוא
 ןייא לֵאָרְׂשִי תָסֶנְּכ קְלאָפ ןייז םֶהיֵא טאָה
 : דָעומ לֵהֹוא סאָד זיִא םאָד טעג ןיורק

 טָפיזה םעֶנייֵז ןעקַאָל ראָה יד ושאו תּופְלְחַמ
 ןעֶמייֵצ עֶגְנּוי ןיא יונ םֶלֵא ןעֶגעֶז

 ,טְלעֶזייֵרְגעֶג ץראוַוְׁש ןעֶנעֶז ןעקאָל ראָה ןייז
 גְנּוניואוו ןייֵא זיא אָד יִד ִיַלָׁשּורְי הָוְג
 טְכאַרְּפ עֶכיִלְּביִל ןייַז טייֵקְניִטְכעֶרעֶג רעֶד
 עֶּטְסְכעֶה רעֶד ףיוא ןעֶּביֹוהְרעֶד ףאד רֶע לאָז

 : טָפאָשדְנייִרפ עֶנייֵז
 לאָז עֶמּורְפ עֶכיֵלְּביִל עֶגייַז יְִּפ ֹותְלְנִס

 ןייֵא דְנאַה רעֶנייֵ ןיא ןייז ְףאָד
 יד םיִסּומֲע ,טְכאַרְּפ עֶכיִלְּביִל ןייֵא ןיירק
 עֶנעֶראָלעֶג סיִטאָנ ןעֶסייֵה אָד יד עֶמּורְפ
 ייֵז טאָה רֶע ןעֶּביֹוהְרעֶד 2 טאה רֶע
 םִעָר ןופ ןיירק ןייֵא ראַפ ןעֶרְנּוּבעֶג םּוא
 ןעֶועֶג גיִדְריִו ןעֶנעֶז יז סאָד ןָא לֶהאָמ

 ְךעֶלְרעֶה ייֵז רֶע טאָה ןעֶגיֹוא עניי ןיִא |
 :טְכאַמעֶג

 נוא ריִמ ףיֹוא זיִא טייֵהְנייֵׁש ןייַז ילָע ֹורֲאְּפ
 נּוא םֶהיִא ףיֹוא זיִא טייֵהְנייֵׁש ןיימ

 90 (ם"ע רוזחמ)

 .םֶהיֵא וצ ָךיִא סֶלַא טְנעֶהאָנ ריִמ וצ זיא
 ףיֹוא טיור נוא ראָלְק טְסייֵה רֶע חצ ,ףּור
 רע תַעַׁשְּב טייקמור םּולְּב זיִא ריילק ןייז
 .םֶהיֵא טאָה רֶע סאוָו םֹודָא ןופ ןעֶמּוקעֶג זיִא

 :רעֶטְלעֶקא יונ ןעֶטעֶרְמּוצ
 טאָה ןיִליִפְּת ןופ רֶׁשֹק םעֶר ןיִליִפְפ רֶׁשֲק

 הָׁשֹמ ןעֶניִטּומעֶר םעֶד ןעֶזיוִועֶג רֶע
 ראפ ראוו טְלאַטְׁשעֶג עֶכיִלְטעֶג יד ּוניֵּבַר
 .אָדר רעֶד טאָנ רעֶד הצו ,ןעֶגיֹוא עֶנייַז
 םעֶנייֵז ןָא םאָה ןעֶלעֶפעֶג ליֹואוו ןייֵא

 ןעֶגיִטּומעֶר יד ןעֶנייֵׁשעֶּב טְרעוֶו רעֶד קְלאָפ
 .טעוֶו עֶמּורְפ ןּופ בוול יִד טְראוַו אָד רעֶד

 :ןעֶמיִראַּב יז טימ ךיז

 מְראָו רעֶנייֵד גְנאַפְנַא רעֶד ףוָבָד שאר
 ייד טְסייֵה סאָד טייָהְראוו טְזיִא

 ןָא ףיִז טְגְנאַפ הָרֹוּת רעֶנייַד ןופ גְנאַפְנַא

 ,*םיִהֹלֲא אָרְּב תיִׁשאֵרְּבע טְראוָו םעֶד טיִמ
 ,טיייָהְראוו *תָמָא, זיִא תויתוא עֶטְצעֶל יד

 ומשא ךיד ןעֶטְׁשְראָפ סאוָו רוד רעֶדעֶי
 יעָּלְהיִפ עֶנייֵב ףאָד ּוהָמ תיש ,ייֵז ףאָד

 .גְנאַזעֶג ְךעֶלייֵרְפ ןיימ גּוא ריִד ייַּב גְנאַעֶג
 :ןייז טְנעֶהעֶגעֶג ריד ייַּב לאָז

 ךייז ְךאָד לאָז גְנּוּניֹול ןיימ יִהְּת יִתָלַהְּת
 יימ גוא טְּפיֹוה וייַד ּוצ ןיורק ןייֵא

 סאָר יונ סלא טיִרְּבעֶגְנָא ןייז לאָז טעֶּבעֶג
 תרוטק 6



 דובכה ריש

 .ריִּבְׁשַמ שארל הָלֲעַת יִתָכְרִּב ןח

 ; ריִּבַּב קיִדַצ דולומג ללוחמ

 רַׁשּוי ריִׁשַּכ .ְךיֶניֵעְּב ׁשֶר תַריִׁש רקית להק

 11 ונק

 חק ּהָהֹואְו ,שאר י5 ַעָיִענְה יִתְכְרַבְבּו להק
 :שאר םיִמָׂשְבִּ ל

 יִׂשְפַנ יכ .ףילע יהיֵׂש אָנ בֵרָעְי ןוח

 ;ףיָלֵא גורֲעַת :ְךיֶנָּבְרִק 5%

 ₪ ף% :ץֶרָאְכּו םיִמָשַּב 93 יִּכ רוההְו הַצְנהְו תֶרֶאְפִּתַהְו הֶרּובְנַהה רלדנה יי ל
 י"ק :ּותְלָהִת לָּכ ַיִמְׂשִי יי תֹורּובְג לַלַמָי ימ : שארל = ֵׂשַנְהִמִהְו ּהֶכָלְמַמֲה

 . ןוראה ןירגוס

 ילַע בורקְּב א מ ייח זֹועָמ 5 ,אָריִא יִמָמ יִעְׁשִיְו ירוא "י דִוָדְל
 םִא : לו לְשָּכ הָמֵה ,יִל יֵבְיֹאְו יֵרְצ ,יִרָׂשִּב תֶא לֹוכָאָל .םיִעְרַמ

 :חמוב יִנֲ תאזּב החל ילַע םּוקּת םִא ,יִבְל אָריִי אל הָנֲחַמ יֵלֵע הנחת
 תוזחל ,ייַח ימי לַּכ , יי תיֵב ִּב יּתְבָׁש ,שקבא ּהָתֹוא יי תֶאָמ יִתְלַאָׁש תַחַא
 ,ולֲהַא רֶתְסִּ ינריִּתְִי ההָעְר םויִּב הֹּכִמְּב ִגֵנְּפִצי יִּב ;ולָכֲהְּב רסבלו יי 0 םעֹונְּב
 ולָהֶאְב הָחּבְזֶאְ ,יַתֹוביִבְס יֵביא לע ,יִׁשאֹר םּורי הָתַע ;יִנָמַמּורי רוב
 הל ינו ינו , אָרְקא ילוק יי יי עַמֶש : ייל הָרְמַזֲאַו הָריִׁשא ,הָעּורְת יֵחְבִז
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 םַּת לַא + ינמִמ ףינפ לתס לא :שקבא 2 נפ תֶא , נפ קב יִּבִל רַמָא

 ןַעֵמְל , .רושימ חַראָּב ינֲַנּו ,ףכרב : 'יָנֵרֹוה יִנפְַאַי ₪ .ינובע יִמָאְ
 ילגל :םָמָח פין רקש יִדָע יִכ ומק יִּכ ,יָרָצ ׁשֶפנַּ יננִ לָא :רךךש |

 הָוקְו בל ץמפיו קזח ,ײ לֶא הוק :םייח ירָאְּב יי יי בּומְּב תֹואְרָל יְִנַמָאָה
 י"ק 25 לֶא

 . ת"רת ת"שת ת"רשת ,רֶפֹוׁש טְואָלְּב ןעֶמ
 ו "ר

 ;*םֶלֹוע ןֹודֲא, טְגאָז ןעֶמ גּוא
 טי

 "ומ "ומ "לא" "רש"ש

 ט"ע שוריפ
 ןופ גְנאַזעֶג סאָד ףאָד זאָל רקפ , תֶרֹומְק

 ךיילְג ןעֶגיֹוא עֶגייד ןיא ןייז גירְריונ ןאַמעֶרָא
 ןעֶגְנּוזעֶג ראונ סאוָו סאָד גְנאַזעֶג סאָד סֶלַא

 ; םְרעֶּפְּפֶא עֶנייֵד רעֶּביִא
 ףיֹוא ןייֵג ףיוא לאָז בוול ןייַמ הָלֲעַת יִתָכְרִּב

 יִד כאַמ אָד רעֶד טְּפיֹוה סאָד
 גְנּואייונ טְּכאַמ רֶע ןעֶכעֶרְבְפיֹוא טְריִּבעֶג

 נוא יִתָבָרִכְבּו ,רעֶטְכעֶרעֶג

 לֶהיִּפ ןייֵא זיִא נּוא ןעֶניוִועֶג טְכאַמ נּוא
 ןיימ ןעֶליוִו .םוא

 ּוצ ןעלקיש טָּפיֹוה ןייד טיִמ ּוטְסְלאָז ביל
 נוא זיִא םעֶנעֶג ןָא ריד יִז סאָד ןעֶזייוו

 :ץֶריוועֶג טֶּפיֹוה סֶלֶא ןָא ריד יִז םעֶג
 ןעֶגעק; יז םְסיִזיִג דייר יִנייֵמְךאָד זאָל אָנ בֵרעֶי

 : טאָג ריָד וצ טֶעייֵרְׁש לייז ןיימ ןעֶד ריד

 הנשח שארל תורשי תוגהנהו םיניד
 ןעֶמ לאָז ןעֶנעוֶואַד םעֶד ְךאָנ (א

 נוא ,ְךעֶלייֵרְפ עֶזיֹוה ּוצ ןייֵג
 םיִדָסֶח יד ןיִא ןעֶרעֶכיִזְרעֶפ ְךיִז לאָז
 יֶמַּפְשִמ םֶהיִא טעוֶו רֶע זַא ת"ישה ןופ

 0 7 צו (ט"ע רוגחמ)

 ןייֵג טיִנ ראָט ןעֶמ נוא .דָסֶח טיִג
 ץְנאַנַא ּוליִפֲא ניִדְנעֶלייֵא לֶהוׁש ןופ
 ןידה םוי םעֶד ןיִא ןֵּכָׁש ַּבִמ .רֶהאָי

 םאָד ןְהעֶוְיוא טיִנ לאָז םִע יֵרְּכ
 ס'טָאג
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 זיא טְסְניִד ם'טאָנ
 :אָׂשַמֲא

 ןעֶמ ףְראַד הָדּשְס רעֶד ראַפ ב
 .ןייוו רעֶּביִא ׁשּוריִק ןעֶכאַמ

 ןופ הָרּועְס יִר ןעֶסֶע ףְראַד ןעֶמ גּוא
 ןעֶמ .טייֵקְכיִלייֵרְפ טיִמ בוט םוי

 יִּב ןעֶפַע ןָא טיג יז רעֶּבָא ףְראַר
 לְהיִפ טיִנ ןָּבָש לָּכִמ ,טאַז ץְנאַג

 טיִנ לאָז ןעֶמ יִרָכ ןעֶקְנּורְמ ּוצ הָקְׂשַמ
 הָבּוׂשְּת ןיִא ןייז וצ קסוע ןעֶפעֶג ראפ
 ןעֶרעֶוֶו ןהּומעֶג ּבָא טיָנ לאָז סֶע נּוא

 .ןעֶקְנאַרעֶג עֶרעֶנְנּוא ןּופ 'ה תַאְרִי יִד
 טייַצ יִר סאָד ןעֶקְנעֶרעֶג ףְראַד ןעֶמ
 הָבּוׁשְּת ןּוהְט ּוצ רֶעייֵהְט רֶעייֵז זיִא
 זיא סֶע ׁשְטאָה ןעֶד .הָלֵפִּת נּוא
 ןּוהֵּמ ּוצ םּונ ךיוא רֶהאָי ץְנאַגַא

 ּוטְסעֶּב יִד רעֶּבַא ,הָלָפְּת 'ןוא הָבּוׁשְּת 0

 ,הָבּוׁשְּת יֵמְי תֶרֶׂשֲע ְךאָד זיא 'טייצ

 םיִמֲחַר ןופ געמ ןענעו געֶט יִד .לייונ
 .הָבּוׁשְּת יִר נּוא .הָחיִלְס נא נּוא

 ה"רל תורשי תוגהנהו םיניד

 רַעָביִנ שייצ עטר ןעֶרעוֶו הָכִפְת | םֶהיֵא ףיוא
 :ןעֶמּונעֶג ןָא

 סֶע עֶשְטאָח ןעֶׁשְטְנעֶּב םעֶד ְךאַנ 6

 וא נאַט רעֶסיֹורְג ףאָנ זיא
 ןעֶפאָלְׁש ּוצ לעֶסיִּבַא םייִצ זיִא םִע
 טְסעֶד ןופ ןעֶנוְואַד הָחְנִמ ןּופ ןֵמְז ןיּב

 לייוַועֶּב . ןעֶפאַלְׁש טיִנ רַע לאָז ןעֶגעוֶו
 יִד ראַפ ןעֶּבאָה אָרּומ ְךיֹורְּב ןעֶמ

 טְפאַלְׁש םִָע רעוֶו טְגאָז םאוָו הַעְד

 הלילה טְפאָלְׁשְרעֶפ הָנָשַה שאר םּוא

 ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶי םֵרפּב ,לֶנַמ ןייז

 יִד זיִא הָנָשַה שאר זא ןעֶסיוִו ףראד

 טיִנ ןעֶמ ףראב הָבּושּת ןּופ טייֵצ

 ןיִא ןייֵג וצ ראָנ .ןעֶצוזּוצ ניִדִייִל

 טְנעוֶואַד ןעֶמ זַא נוא שרדמה תיֵּב

 לייַוְרעֶד רֶע לאָז הָחְנִמ זמיִנ ְךאָנ

 ראָג .םיִלְָּ ןעֶגאז וצ רעֶדָא ןעֶנְרעֶל
 .רעֶכאַוְׁשַא ףאָד זיִא סֶע דעו

 טְׁשָרֶע ראָנ ןעֶפאָלְׁש רֶע געֶמ .ׁשְטְנעֶמ
 .(םירפא הטמ רפס) ; נאָט ןע ָבְלאַה ְךאָנ

 ,הנשה שארל החנמ תלפת
 , תיִרֲחַׁש ייַּב ְךיִו טְניִפעֶג תּונְּבְרִק טְגאָנ ןעֶמ =

 יִרְׁשִא :הָלָס ְךּולְלַהְי דֹוע ,ךְתיִב יִבְׁשֹוי יִרְׁשַא
 : ויָהְלֶא ויש םַעַה יִרְׁשַא ,ול הֵכַּכָׁש םַעַה

 . םוי לֶבָּב :דָעָו םֶלועָל ףמש הָכְרָבֲאַו ,ְךֶלֶמַה יַהלֶא ףְמֵמֹורֲא ,רַוָדָל הָּלִהְּת

 ןיִא ותָלְְנַלְ ,ראָמ לָלְהִמּו יי לוד : ;דֶעְו םֶלֹועְל + ףמש הָלְלַהֲאַו ֵָבְרִבֲא
 ִרָבִדְו רוה רוב רֵדֲה דיני וכ ףישֲַמ ַּבַש רורָל רוד : רקָח

 בוט :רָסַח לדה פא "א ל יי "םוחַ ןגנח :ּונְנְרי ףתקרצו ,ּועיִּבי -
 ז הָבּוכְרְבְי ר ל לָכ יו ו ויִׂשֲעַמ לָּכ לַע ויָמֲחַרְו ,לֵּבַל יי

 רודו ו 8 0 (ט"ע רו |
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 ,ּורָּבַשָי ְךיֶלֵא לכ יִניֵע :םיִפּופְּכַה לָכָל ףקזו , םיִלָּפֹנַה לֶכָל יי ךמוס :רֹודָו
 { ןוצָר יח לֶכְל ַעיִּבְׂשַמּו ,ףיִדָי תֶא חָתוּפ ;ֹוּתִעְּב םֶלָכָא תֶא םֶהָל ןֵתֹונ ָּתַאְ
 רֶׁשֲא לֹכָל ,ויָאְרִק 5 יי בורק :ויִׂשֲעַמ לֵכְּב ריִסָחְו , ויָכָרְר לְֵּב יי קירצ
 רמוש : ;םַעיִׁשויְו עַמְׁשִי "םֶתָעְוש תֶאְו ; ,הָׂשֲעַי יאָר ןוצָר : תַמָאְב ּוהָאָרקִי
 ְךַרֶביִו ,יִּפ רֵּבַרְי יי תַלָהְּת :ריִמְשי םיִעָשְרַה ַּכ תֶאְו ,ויָבֲחֹא לָּכ תֶא יי
 רַעְו הָּתַעַמ הי רב ונְהַנֲאַו :דָעַ םֶלועְל ,ושְרק םֵׁש רָשָּב ב

 ;ּהָיּולְלַה ,םָלּוע

 תאז יִנֲאַו יי םִאָנ בֹקֲעַיְּב עׁשָפ יֵבְׁשְלּ לָאנ ןויצל אָבּו
 רֶׁשֲא יִרָב ₪ ְךיֶלָע רֶׁשֲא יחור יי רַמָא םתא יִהיִרְּב

 ער יִפְמּו ךערז יִּפִמּו ךיִּפִמ ושּומי אל ְךיִפְּב יִּתְמַׂש
 בֵׁשֹוי שודס ודָתַאְו :םֶלוע דעו הֶּתַעַמ יי רַמָא ְּךֶעְרִז
 שוה וק שודק רַמָאְו הֶז לֶא הֶז ארקו ;לֵאָרְׂשִי תולהת
 ד ןיִלְּבִקְמּו ;ודובָּכ ץיֶרָאָה לָכ אלמ כ תואבצ יי שודק
 התגיכט תיָּב הֶפְלָע אמורמ יִמָשְּב שידק\ ןיִרְמָאו ןיִד ןמ
 יֵמָלָעְלּו םֶלָעְל שידק ּהָּתְרּובְג דבוע אעְרא לַע שידק
 יִנָאָשתו :הָרְקי ויִז אָעְרַא לֶכ אָיְלמ תֹואָבְצ יי אֵיֵמְלָע
 יי דֹובְּכ ְךּורָּב לודנ שער "לוק יִרָחַא ץֵמְׁשֶאְו ַחּור
 איס עיז לק יִרְתַּב 'תַעְמִׁשְו אָחּור יִנְתַלָטְנּו :ומוקממ |

 ;ּהַּתניִכְׁש תב רֵתֲאַמ ייד אָרֵקִי ְירְּב ןיִרְמֶאָו ןיִחְּבִׁשְמִד
 יֵמְלָעְלּו םַלָעְל םִאק התובלמ יי :דַעו םֶלֹועְל ָךֹולְמִי ַײ

 הָרֹמְׁש וניֵתֹובֲא לֵאְרְׂשִיְו קָחֶצִי םֶהְרְבַאיַהלֲאַי ;אָיִמְלִע
 םֶבֶבְל ןֵכָהְו ךֶמֵע בבל תֹובְׁשְחַמ רֶציָל םֶלֹועְל תאז
 ביִׁשָהל הָּברַהְו תיִחְׁשִי אלו ןוָע רָּתַכי םוחר אּוהְו :ְּךיֶלֵא
 בֵרְו חָלֵסְ בוט יָנֹדֲא הֶּתַאיִּכ : ותְמֲח לכ ר אלְו וּפַא

 ס9 סס 69

 הָעיִׁשוה יי: חַמֹּב סא יִרשַא תואָבְצ הל כ בלע
 ךלמה 20 (ט" ע * רגזחמ)
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 פל ןוצר י יהי ; : הלהב דלג אלו קירל לג אל ןַעַמְל
 הֶזַה םֶלֹועְּב ךיִקַח רֹומְׁשִנָׁש ניתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניֵהֹלֲא יי
 תֹומָייֵנְׁשִל הָכָרְבּו הֶבֹוט ׁשֵריִגְו הֵאְרָנְו הָיְחְנְו הֵּכְזנְו
 אלו דובכ ְךֶרֶמי ןעמל :אָּבַח םלֹועְה ויחלּו חישמה
 חַטְבִי רֶׁשֲא רָבְגַה ורב :ָךְדוא םֶֹועְל יִהְלֶא יי םודי
 רּוצ יי הָיְּב יִּכ דע ידע יב ּוחְמִּ ;וחָמְבִמ יי ו הָיָה יי

 תל יָנֲאְו ןעֶמ טגאז ,תֶּבַש םּוא טְלאַפעֶג הָנָׁשַה שאו א

 ומגע ,ףְרְסַח בֶרְב םיִחֹלֲא ,ןוצְר תַע יי ךֶל יִתָלְפֶת יִנֲאְו פינ
 :ףעְׁשִי תֶמֶאָּב

 :תירחש ייפ ךיו טְניִּפעֶג ,"הָרֹוּת רֶפֵס תַאָצֹוה רד

7, 

 ,האירקה רדס
 !סםאָד מנ עייֵל ןעֶמ ןיִא הָרֹוּת רפס א סיֹוא ןעֶמ מעג , תָּבַׁש םוא טְלאַּפעֶג הָנָּׁשַה שאו וא

 לז יל רַמָמּכ ףלעי :יפדירמא ץֶראמ עמְׁשִתְו הָרָּבְרֲאְו םִיַמָּׁשַה ּוניִזֲאַה

 םש ִּ ; בֶׂשֲע-יִלֲע םיִביִבְרְַ אָׁשב-ילֲע םיִריִעְׂשִּ יִתְרמָא 'לָמּ

 טפשמ ויְָרד-לַכ יב ולֲעַּ םיִמָּת רּוצַה יול .?וניהלאל לדג ובָה אָרְקִא הָוהְי <

 שקע רד םָמּומ רי ויִנּב אל ול ת תחש ;אוה רֶׁשָיַ קיד ןֵצ לש ןיאו הָנּומא ללא

יִבָא אּוה-אֹלֲה םֶכָח אלו לֵב םע תאז-ללמנה הוהיל ה : לתֶלַתְפּ
 אּוה + הק ך

 ףיִבָא ₪ רֶדָו--רַּד תונש ניִּב םָנע תֹומי רֹכָז רארשי : הנני ךֶשָע

 תֶלֶבָנ בצי םַרָא נב ודיִרּפַהְּ םיוג ןוילָע ָלחנַהְּב ;ְךֶלּורְמאיַו ן;ָנְקִז ףֶרֵּגיו

 לדֲאָצִמִי : ;וְתָלֲחַנ לב בקשו רָמַע .הָוהִי ,קָלֵח יּ ;לאָרְׂשִי ינְּב ְרַּפְסִמְל םיִּמַע

 : ניֵע ןושיִאּכ והנרי והנני להב ןשי כי ּותתִבּו רֵּבְרִמ תה |

  ּותְרְכָא-לַע וְהֵָׂשִי ו ּוהֵחָקִי ֹויִפָנִּכ שר ףחרי יִלְזֹונ-לַע ול ריִעָי רֶׁשָנְּכ

 :ךכנ לא ומָע או וָנָחָנַי רֶרָּב הוה

 לדנהי 0 00 ₪ 6 רוזחמ)
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 .שידק יִצָח טְגאָז ןְוִח רעד גנא הָרֹוּת וָפַמ סאָד ןיירא טְלעֶמְׁש ןעֶמ

 ,ּהיִתּוכְלַמ ְךיֶלְמַיְו ּהיִתּועְרָכ ארב יד אָמָלָעְּב ,אֵּבַר ּהיִמְׁש שדקתיו לֵדַגְתִי

 ּורְמִאְו בירק ןמְזְבּו אָלְנַעּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבד יַיְַבּו ןוכיֵמֹויְבּו ןֹוכייַחְּב
 חַּבְַּׁשִיְו ְךֵרָּבְתִי .אָיַמְלַע יִמְלַעְּ םֲֵעְל ָךַרָבְמ אָּבַר ּהיֵמָׁש אֵהְי .ןֵמָא
 ְךיִרְּב ,אָשְדּוקְר היִמָׁש לֶלַהְתִיְו הָלֵעְתִיְו רֶדֵהְתָיְו ֵׂשַנְִיו םַמּורְתִיְו ראָּפְִיְו
 ןרימאב אָתָמָחְנְו אָתַחְּבְשּו אָתְריִשְו אָתָכְרַּב לַּכִמי אָלֲעַלּו אָליֵעְל 'אוה

 ;ןֵמָא מא אָמְלָעַּב

 :ניקלאל לדג ּובָח אָרְקֶא יי םֵׂש יִּכ
 : ; ףֵתָלָהִּת דיג יפו הֶּתַפִּת יֵתָפְׂש יָנֹדֲא

 :םהרבא יהלא וניֵתֹובֲא יהלאו וניהלא יי הָּתַא ףּורָּב

 רֹוּבִנַה לֹודְנַה לאה ,בֹקֲעַי יֵהְלאָו ,קָחָצִי יָהֹלֲא
 לכה הָנֹוקְו םיבוט םיִדָסֲח למֹונ ןֹויְלָע לא אֵרֹונַהְו

 ןַעַמְל ,םֶהיֵנְב יָנְבִל ,לֵאונ איִבָמּו תובא ידסח רֵכֹוזְו

 ;הָבָהֲאַּב ,ֹומְׁש

 + םיִיַח םיִחלֶא ָךְנעַמְל , םִָיַחַה רָפְסְּב ּנֵכְתְִ , םיִיַחַּב ץפח ְךֶלֶמ םייַחְל ּונְרְבָז

 :םֶהְרְבִא ןֵנֶמ יו הָּתַא ורב + ,ןָכָמּו עישומו רע ְךֶלָמ

 : עישוהל בר הָּתַא םיִתָמ חיַחְמ יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִג הָּתַא

 ףמוס ,םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיתמ היחמ דֶסֶחְּב םייח לֵּכְלַכָמ
 םייקמו םיִרּוסֲא ריתמג םיִלֹוח אֵפֹורְו םילפונ

 המוד יִמו תֹורּובְנ לַעַּב ְךֹומַכ ימ ,רַפָע ינשיל ותנומא
 :הַעּושי ַחיִמְּצִמּו היחמו תיִמַמ "למ .ףֶל

 ;םיִמָחַרְּב םיִיְַל ויָרּוצִי רַכוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףֹומָכ יִמ

 היחמ ַײ הָּתַא ְךּורָּב ;םיִתָמ תֹויחַהְל הָתַא ןֶמֶאִנְו
 !םיִתָמַה

 ,ץ"שה תרזחב השודק (*

 בּותַּכַּכ .םֹורָמ יֵמְׂשְּב םיִׂשיִרְקַמָׁש םֵׁשְּכ םֶלֹועָּב ףמש תֶא ׁשֶרָקְנ
 ַײ שורק שורק שודק ;רַמָאְו הָז לֶא הֶז אָרְקְו ְףָאיִבְנ די לַע

 : בירעט ויַּב ְךיִז טְניִפעֶג ,"הָרָׂשֶע הָנֹומְׁש , ןּופ שטייט יד

 תואבצ 16 0 ₪ (ט"ע רווחמ)
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 ָּולְּלַהְי םוי לָכַּב םישודקו שודק ּךֶמֶׁשְו שודק הָּתַא
 ;הָלָס

 .ךישעמ לָּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ְךֶֶחַּפ ןֵּת ןֵבבּו
 ףוארייו ,ָתאֶרָּבֶׁש המ לָּכ לע ְּךְתֶמיִאְו = =
 ,םיִאּורּבַה לָּכ ְךיִנָפְל ּווֲחַּתְׁשִיְו ,םיִׂשֲעַמַה לָּכ

 בֶבֶלְּב ףנוצר תושעל תֶחֶא הדג םֶלְכ ּוׂשָעֵיְו <
 ךיֶנָפל ןְטְלְׁשַהׁש ּוניהלָא יי ונעריש ֹומּכ ,םלש
 לע אָרונ ףמשו ,ְךֶניִמיִּב הָרּובְנּו ,ְּךֶָיְּב וע

 :ְתאָרְבִׁש הַמ לָּכ
 ,ְךיָאָריִל הָלֵהְּת ,ךֶמַעְל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבּו

 הָּפ ןֹוחְתַּפּו ,ְךיֶׁשְרורְל הָבֹוט הָוְקִתְו
 .ךֶריֵעְל ןֹוׂשָׂשְו ,ְּךֶצְרַאְל הָחְמִׁש ,ךֶל םיִלֲחַיְמִל
 ןֶבְל רנ תַכיִרֲעַו ,ְּךָדְבַע דִוְדָל ןרק תַחיִמְצּו

 :ּונימיב הָרָהְמִּב .ְּךֶחיִׁשְמ ישי
 םיִדימֲחַו ּוזֹולֲעַי םיִרָשיִו ,ּוחָמׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו

 הָעְׁשִרָה לֵכְו ,ָהיִּפ ץֵּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליֵגְו הָנֵרְּב !
 :ץֶרָאָה ןמ ןֹודָז תֶלֶׁשְמֶמ ריִבֲעַה יִּכ ,הֶלְכִת ןָׁשֶעַּב הלב !

 ךולמתו

 יי רֹוכְּכ ְךּורָּב :ּורֵמאֹי ךּוָּ םָתְמֲעְל ,ודובְּב ץֶרָפָה לב אֹלְמ תֹואָבְצ
 רֹורָל ןֹויִצ ְךִיַהֹלֶא םָלֹועָל י יי ול ; רמאל בּותַּכ ףשרק יִרְבְדְּו : ומוקמִמ

 ;ּהָיּולְלַה רֹודָו

 ְךתְׁשּורק םיִחָצְנ חַּצֵגְלּו ְךֶלֶדְנ דיִגֵנ רֹודָו רֹודְל ןח
 שּומי אל ּוניִּפִמ ּוניֵהלֲא ְּךֲחְבִׁשְו שידקנ
 : הָּתֶא שוקו לודנ ךֶלֶמ לא יִּכ .דָעְוםְלועְל

 20 8 יע רווחמ)
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 רַהְּב ,ךישעמ לָּכ לע ּףְרַבְל יי התא ךולמתְ

 ריע םִיַלָׁשּוריִבּו .ְךֶדֹובְּכ ןֵכְׁשִמ ןויצ
 יי .ךולמי :ףשְרק יִרְבִדְּב בּותָּכַּכ .ְּךֶׁשְרִק

 :היּוללח רוד רודל ,ןויצ והלא םֶלֹועְל
 בּותְכּכ .ךיֶרָעְלַּבִמ הולָא ןיִאְו ,ךֶמֶׁש אָרֹונְו הָּתַא ׁשֹודְק

 שדקנ שודקה לֵאָהְו .טֶּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ְַּניַו
 :שודקה ְךֶלֶמַה .יי הא ורב :הָקָדְצִּב

 ּונָּב ָתיִצְרְוּונָתֹוא ָּתְבַהָא ,םיִמַעְה לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הֶּתַא
 ,ךיֶתְֹצַמְּב ּונְתְׁשִרַקְו ,תונושְלה לֶכִמ ּונְּתְמַמֹורְו

 שורקהו לֹודְנַה ךמשו .ּךֶתְדֹובֲעל ּונֵּכְלַמ ּונָתְבַרְקְו
 :תאֶרְק וניֵלֲע

 הָעּורְּת ורְכְז יי ןםר .הָזה כה (םֹוי תֶאְו הֶזַה
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכָז שָדּוק אָרְקִמ הבה ייל |

 דקפיו עמשיו  הָצְרַי הֶטְרִי עיניו אבי הָלַעַי .ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֲא
 ְהֶדֶכֵע דוד ןֵּב חיִּשַמ ןורבזו .ּוניֵתֹובֲא ןורכזו ונָנודקפו ונָנֹורְכִז .רֵכָזְיְ

 הֵּמיִלַפְל נפל לֵאְָׂשִי תיֵּב ףמע לָּכ ןורְכִזְו .ףשדק ריִע םיִלָׁשורִי ןֹורְכִוְו
 5 ּונְרְכְ :הֶזַה ןֹורּבַזַה םֹויְּב םֹולָׁשְלּו .םִיַחְל םיִמֲחַרְלּו דָסֶחֶלּ מל הָבֹוטְל
 רַכְדבּו , םִייַתְל וב ּונָעיִשוהְו 'הָכָרְבַל וב ונָדְקִפּו ,הָבֹוטְל וב וניָהְלא
 = פא יִּכ ּויניע .ףיֶלֵא יִּכ ונעישוהו ּניֵלֲע םֶחַרְו .ּוגֵנֵחְו םּוח םיִמֲחַרְו העושי

 ;הָּתַא םּוחַרְו ןונח ְךֶלֶמ

 ולַּכ םָלֹועָה לָּכ לע ְךֹולָמ ,ּוניֵתֹובֲא יִהֹלאָו ּוניֵהְלֶא
 עַפֹוהְו .דרקיּב ץֶרָאָה לָּכ לַע אָׂשְנִהְו ,ְךֶדֹוכְכַּב

 לַּכ עדו ,ּךָצְרַא לבת יבשוי לָּכ לַע ּךֶזֶע ןֹואָנ רֵדֲחַּב
 התא יִּכ ,ריִצַי לָּכ ןיִביו , וּתְלַעְּפ הָּתַא יִּכ ,לֹועָּפ
 לֵאָרְׂשִי יַהלֲא יי ,ֹּפֵאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא לכ רמאיו ,ותרצי

 ךלמ 14 20 א ₪2 רוחמ
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 חַצֶר ּוניִתֹובֲא יִהלאְו ּוניֵהֹלֶֶא תנשי) הלָשמ :לכב ותּוכְלמו ,ְךֶלֶמ

 ּךֶתְרֹותְּב ּונֵקְלָח ןֵתְו .ְךיֶתֹוְצִמְּב ּונֵׁשְדַק ומ
 ּנליחַהְו תבשל) עשב ונחמשו ל ונעְבש

665 

 לע מ ו הָּתַא רָב :רעל םִיְַ תמא .ףרברו
  ורָּכַזַה םֹויָו לֵאָרְׂשִי | תש י** ׁשֵרֵקְמ ,ץיֶרָאָה לָּכ
 ריִבְרָל הָדְובָעַה תֶא בֵׂשֲהְו . םֶתָלְּפְתִכּו לֵאָרְׂשִי ךְמַעְּב וניֵהֹלֶא יי הֵצְר

 ןוצָרָל יִהְתּ וצר לַּבַקְת הָבֲהַאּב םֶתָלִפְתּו ,לֵאָרׂשִי ישאו ךֶחיֵּב

 :ףֶמַע לֵאְָׂשִי תַדֹובֲע ריִמָּת

 הָּתַא ְךּורְּב .םיִמָחַרְּב ןֹויִצְל ָּךְבּוׁשְּב .וניניע הָניְִִֶ
 ;ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמַה ,

 וניהלא יי אוה האש הל ּונֲחִנֲא םיִדֹומ 1 : אוה הָהאָׂש ה = םידומ
 רעב 55 ומ ניו -% םֶלֹועְל ניִתֹוכֲא הלאו ּוניָהלֶא

 תיאָרֹיהְו תֹוכָרְּב תיִׁשאֵרְּב רֶצֹי ּוניְֵצֹוי ) הָּתַא ּונֵעַׁשִי ןְנַמ ּונייַח רּוצ דָעָו
 ּינְחייֵתֲהָׂש לַע ׁשֹודְקַהְו לֹורְנַה משל רַפְַנּו ל הָרֹונ רֹודָו רודל אוה

 י 1 ה מש לערב ור ל עו רב םיִרּוְמַה ונייח לע + תלה

 לע םָש בלב כָל ףניצְר תושעלו | ךסנ לע] ךָל תודּוקפה ּוניֵתֹומְִׁנ
 : תואָרּהַה לא ךּורָּב .ְךֶל םיִרֹומ | ּונָאָש ְךיֶתֹואְלַּפִנ לע) ּונָמַע םוי לֵכְּבֶׁש

 רֵקֹובְו בֶרֶע .תַע לָבָּבָש ףיֶתֹובֹומְנ
 .ְךיֶדָסֲח ּומַת אל יִּכ םֶחַרְמַהְו ,ףימחר ּולָכ אל יִּכ בֹוּמַה .םִיָרֲהָצְו

 :ךל ּוניוק םָלֹועַמ

 :רָעְוְלְועְל ריִמָמ ונּכלמ ךְִׁש םֵמּורְִיךַּבְִי םָלְכ לַעְ
 : ףַתיִרְב יִנָּב לָּכ םיִבֹומ םיִיַחְל גֹותְכּו

 ונתַעּושי לֵאָה תֶמֶאָּב ףמש תֶא ּולְלַהיִו הָלֶס דּודוי םייחה לֹכְז
 הֶאָנ ףֶלּו ףֶמֵׁש בוטה ,ָי הָּתַא ךּורָּב :הָלָס ונֵתָרְזֶעְ
 ; תֹודֹוהָל

 יִּכ .םֶלֹועְל םיִׂשְּת ,ְּךְמַע לֵאָרְׂשִי לַע ,בֶר םולש
 בֹוטְו .םולשה לֶכָל ןודָא ְךֶלֶמ אּוה הֶּתַא
 היהי 20 א (ט"ע רווחמ)
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 לֶכְבּו תֶע לֶכְּב ,לֵֹאָרְׂשִי ְךֶמֹע תֶא ָךְרָבְל ְּךיֶניֵעְּב
 | ;ְךֵמֹולְׁשִּב הָעָש |

 ּנְחַנֲא ,יֶנֵפֶל בתַּכַנְו רָכָזָנ ,הָבֹוט הָחנְרַתּו ,םֹולָׁשְו הָכָרְּב ,םיִיַח רֵפַמְּב

 ; םולעלג םיבוט םיִיַחְל , לֵאָרְשִי תיֵּב .ףמע לָכְו

 ;םולשה השוע ,ִי הָּתַא ְךּורָּב

 יִשִּפַנְו םודת יִשָפַנ יללקמל הָמְרִמ רֵּבַרִמ יִתָּפְׂשּו ערמ יִנֹוׁשְל רוצנ . יהלא
 ,יִׁשָּפַג ףודרת יָת ףֵתָרֹותְּב יִּבְל חַתּת הָיְהּת ל רַפָעַּ

 .םָּתְבַׂשְתַמ לקלקו םָתָּצֲע רַפָה הֶרְהְמ הָעְר "יֵלֲע םיִב שוחה לָכְו !
 .ףָתָרֹוּת ןעמל ׂשֲע , ָמָׁשְרִק ןטמל הֵׂשֲע ..ףֶניִמָיְו ןעַמְ הֶשַע .ףמָׁש ןַעַמְל הָׂשֲע
 ןויגהו יִפ יִרְמִא ןוצרל יי :יָנְנֲעַו נימי הֵעיִׁשֹוה ףיִדיִדָי ןּוצְלָחַי ןֵעֵמָל
 ּגְניִלָע םולָש הֶׂשֲעַי אוה ויָמֹורְמִּב םולש הָשוע :יִלֲאֹוגְו יִרּוצ יי ףיִנָפָל יִּבָל

 : ןַמַא רְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לַּכ לַעְו

 ונקלַח ןֵתָו וניִמְיב הָרָהְמִּב ׁשֶרְקִמַה תיֵּב הָנּגִֶׁש ּוניֵתֹובֲא יַהלאַו ּוניֵהֹלֲא יי ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יי
 זִחְנָמ ניל הֶבְרֶעְו " תֹויָנֹומְרה םיִנָׁשְכּו םלוע יֵמיִּכ הֶאְרִיְּב ְרְבַענ םש] {ְךָתְרֹותְּב

 : תֹויָנֹומְדַק םיִנָשְכּו םֶלֹוע יִמיִּכ ִיַלָשּוריִו הָדּוהְי

 - 227 ברגל מ

 םיִנ ךיִו ןעֶמ טְנאַלְק ךיוא .יּונַּכְלַמ ּוניִבָא, טיִנ ןעֶמ טְגאָו תָּבִׁש םּוא טְלאַפעֶג הָנָׁשַה שאר ןעֶט
 :"ףיֶנָפְל ּונאָמְח ּונָּכְלַמ ּוניִבֲאי ייַּב הָנָׁשַה יאר ןעֶצְראַק ןיִא

 ,יּונֵתָלַפְּתִל םִיַמָׁש יִרְעִׁש חַתֶּפ ונּכְלַמ ּוניִבָא ,טְגאָז ןעֶמ גּוא ׁשֶרֹוק ןֹורָא סאָר טְנעֶפֶע ןעֶמ
 ןוראה ןיחתופ

 ָךיֶנָפְל ּונאָמֶח ּונָכְלִמ ּוניִבָא
 הָתֶא אָלֶא ךֶלָמ ּונְל ןיִא ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 ְךֶמֶׁש ןעמל ונמע הֶשָע ּונָכְלַמ ּוניֵבָא
 תבוט הָנָׁש ּוניִלָע שדח ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 הושק תֹורְְנ לּכ ּוניֵלֲעַמ לֵטַּבּונַבְלַמ ּוניֵבֲא
 ניאנוש תובשחמ לַטַּב ּונָּכְלִמ ּוניֵבָא

 ז בירעס ייַּב ְךיִו טְגיִפעֶג ,"ּונָּבְלַמ ּוניִֵבָא , ןופ שְטייפ יִד
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 וניביוא תַצָע רַפָה ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 וניִלֲעַמ ןיִמְׂשַמּו רצ לַּכ הָלּכ ּונָּבְלמ ּוניֵבָא |

 ;ּונֲגיִרְטִקִמּו ונניטשמ תויפ םֹותְס ּונַּכְלַמ ּוניִבָא
 תיִחְׁשַמּו יבשּו בֶעָרְו בֶרָחְו רָבָד הָלּכ ּונֵּכְלִמ ּוניִבָא

 | | ףתירב יֵנְּבִמ דמשו ןֹוָעְו
 ךֶתְלַחְנִמ הָפְנמ עַנְמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 - - ּוניֵתֹונוֲע לֶכְל לַחְמּו חלס ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 וניתאטחו ּוניֵעְׁשִּפ רַבֲעַהְו הֵהְמ ּונָּבְלַמ ּוניִבֲא

 ְךיָניֵע דָגְנִמ
 וניתובוח יִרָמש לכ םיִּבַרָה ְךיֶמֲחַרְּב קוחמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ךינפל המלש הֶבּוׁשְתִּב ּונֵריִזֲחַה ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא
 ףמע ילוחל הָמָלְׁש הָאּופְר חלש ּונָכְלַמ ּוניִבֲא
 ונניד רזנ עור ערק ּונָּבְלַמ ּוניִבא

 ְךֶנָפְל בוט ןֹרָכזִּבּונֵרְכִ ּונֵּכְלַמ ּוניִבֶא !
 םיִבֹוט םייח רֶפָסְּב ּונֵבְתִּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 הָעּוׁשיו הלואג רפסב ּונֵבְתִּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 הָלְּכְלַבְוהסְנְרּפ רֶפְַּבּובְתַּכּונַּכְלִמּוניִבֶא
 םש ןעמלו ךנעמל השע ארונהו רובגה לודגה לאה וניתוכא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצו יהי

 הפנ קוספמו .יד ילב דע הבוב םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (אֵסּונְרקיַד) שודקהו לודגה
 ונתפנרפ םוי לככו םויה וננחלושב םיבומסה לכלו ונל ןתתו וגל ןימזתש יי ךינפ רוא ונילע
 תהנב קו הבו העיגיבו חרוטב אלו למעב אל רוסיאב אל דובכבו חוירבו יולימב וגיתונוזמו
 תיהי אלשו הסנופ תדרט ילב השודקהו הרוהטה ךתדונע דובעל לכונש ידכ . טקשהבו הולשבו
 תשודקהו החותפה ךדיל םא יכ םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת אלשו המילכו השוב םוש הב
 יתיב היהישו ךידי תנתמ רצואמ ונל ןתו וניקסעו ונידי השעמ לכב ונכרבו ונחיורהו ונחילצתו
 (סוס דוקינב ס"יוסכ ןיוכיו תונלמ לט סשכ וככמלי קכ ויתויתולב סטס ו"ס סגסי לע רסוי) הוה תכרב אלמ

 + (אְסּונְרְקיִד) לודגה ךמש תוכזב
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 : תֹויִָז רֶּפַמְּב ּונֵבְתִּ ּונָכְלַמ וניִבָא
 : הָליִחְמּו הָחיִלְס רֶּפַסְּבּונֵבְתַּכ ּונָּכְלִמ ּוניֵבֲא
 : בֹורָקְּב הָעּוׁשִי ֹונְל חַמְּצַה ּונָכְלַמ ּוניִבָא
 : ףמע לֵאָרְׂשִי ןְרֵק םֶרָה ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא
 ְךֶחיִׁשְמ ןְרק םֵרָה ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 וניבא 16 0 (מ"ע .רוזחמ)
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 ְךיֶתֹוכְרִּבִמ ּוניֵדָי אֵלֵמ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 'עבָׂש ּוניֵמָסֲא אלמ ּונֵּכְלַמ ּוניֵבֲא
 ונילע םָחרְו סּוח ּונֵלֹוק עמש ּונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 ונֲתְלִפְּת תֶא ןֹוצְרְבּ םימחְרב לָבְק ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ונתְלפתל םימש ירעָש חַתּפ ונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ונְחְנֲא רֵפָע יִּכ רֹוכָז ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 ְךנָפְלַמ םֶקיִר ונֵביִׁשְּת לא אֵנ ונַכְלַמ ּוניִבָא
 תַעְו םיִמֲחַר תַעַׁש תאזה הָעָּׁשַה אֵהְּת ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא

 ךינפלמ ןוצר
 ונפט וניללוע לַעְו ּוניִלָע לֹומָח ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ףשרק םש לע םינּורַה ןעמל הֵׂשֲע ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 ְךדּודְי לע םיִחּובְמ ןַעַמָל הֵׂשֲע ּונָּבְלִמ ּוניִבָא
 ׁשּוריִק לַע יב שאב יֵאָּב ןעמל הָשַע ּונָּבְלַמ ּוניִבָא

 ןמש
 ךופשה ּיִרְבַע םד תמקנּוניניעְל םוקנ וצל וניִבָא
 ונֵנֲעַמְל אל םָא ךָנַעַמְל הֵׂשֲע ּונָּבְלִמ ּוניִבָא
 ונֲעיִׁשֹוהְוְךְנעַמְל הָׂשָע ּונָּכְלַט ּוניִבָא
 םיִּבַרָה ְךיִמֲחַר ןעמְל הֵׂשָע ּונָּבְלִמ ּוניֵבָא
 וונהו רובגה לֹודְנַה ךמש ןעמְל הֵׂשָע ּונֵּכְלִמ ּוניִבא

 ניִלֲע אָרְקִנָׁש
 ונמ מע הָשָע םיִׂשֲעַמ ּונָּבןיִאיִּכּננעַ נח ּונֵכְלַמ ּוניִבְמ

 נֲעיִׁשֹוהְו דָסֶחְו הֹקָדְצ
 .85ש שידק םִגאָנ ןח רעֶד

 ,תיִׁשאֵרְּב רצויל הָלּודְנ תֶתְל לכה ןודָאל ַחַּבַׁשְל ּוניִלָע
 תֹוחְָּׁשִמְּכ ּונָמַש אֹלְו תֹוצָרֲאָה ייוגְּכ ּונָׂשֶע אלש

 :םנומה לֵכָּכּונֵלְרֹוְו םֶהָּכ ּונֵקָלֲח םֶׂש אֹלָׁש .הָמְרֶאָה
 יִבְלִמ ְךֶלֶמ יֵנְפִל םידומו םיֲִַתְׁשִמו םיִעְרּוכ ּונְחַנֲאַנ <

 ' םיכלמה 1 91 אי * (₪"ע רווחמ)
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 הנשה שארל החנמ תלפת 22

 דַמֹוְו םִיַמָׁש הָמֹונ אּוהָׁש :אּוה ְךּרָּב שודקה םיִכָלְמַה
 ֵהְבְנַּב ֹוזֶע תַניֵכְׁשּ לַעַמִמ םִיַמָׁשַּב ורק בשומו ץֶרֶא

 לא תובשחו םויה ְָּעַיו ּותרֹותְּב בּותַּכַּ ;ֹותָלּוז
 ץֶרָאָה לעו לעַמִמ םיִמָשּב ,םיִלֶאְה אּוה יי יִּכ ּךֵבֶבְל
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 "ירא רמשו רַחָא יו הָיהִי .אּוהַה 'םויּב ץֶראַה ל

 .ּהיָתּוכְלַמ ְךיֶלְמִיְו ּהיִתּועְרַכ אָרְב יד אָמְלַעְּב .אָּבַר ּהיֵמְׁש שדקתיו לֵדֵגְתִי
 ּורְמִאְו בירק ןמְזְבּו אָלְנַטּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבד "יח ןוכיֵמֹויְבּו ןֹוכִיָיַהְּב

 חַּבַּתְׁשִיְו ְךֵרָּבְתִי ,אָיֵמְלַע יִמְלָעְלּ םלָעְל ְךרָבְמ אָּבַר ּהיִמָש אָהְי ,ןֵמָא
 ָךיִרְּב , אָשְרּוקְר ּהימש לֶלַהְתִיְו הָלֲעְתִיְו רֶדֵהְתִיְ אֵׂשַנְיו מורי רַאַּפְתִיְו
 ןְרדֵמֲאד אָתָמָחְנְו אָתָחְּבֶׁשּּת אָתָריִׁשְו אָתְבְרְּב ַּבִמ אָלֵעְלּ אָליֵעְל .אוה

  ןֵמָא ּורְמִאְו אָמְלִעּב

 :ןַמָא ּורְמִאְו לֵאָרְׂשִי לָּב לַעְו ּוניֵלֲע םִיַחְו אימָׁש ןִֵמ אָּבִר אָמְלָׁש אָהי
 :ןֵמָא ּורמאו לארי לָּכ לַעְ ונילע םולָש ָׂשֲעַי אּוה ויִמורְמַּב םולש הֶׂשֹע

 <. ירא

 .ךילשת יניד
 םיִרֹוזֲחַמ וד נּוא טְלעֶטְׁשעֶגזיִא םִע יונ | .ְךילׂשַּת וצ ןעֶמ טייֵג הָחְנִמ ךאָנ (א

 ּוד םיוא ןעֶמ טלעקאש ְךאָנְרעֶר שאר גאַט רעֶטְׁשְרֶע רעֶד זַא
 ךיִז ןעֶלאָז ריִמ ןייז זַמַרְמ רעֶדייֵלְק + ןעֶמ טייַנ תַּבַׁש םּוא טְלאַּפעֶג הָנָּׁשַה
 ןעפראונ קעוֶוַא ץְראַה םגצ ןעֶמעֶנ } שאר נאַמ ןעֶרעֶדְנַא םעֶד יֶלָׁשַּת ןצ
 ןָא טְנייַה ןּופ םיִׂשֲעַמ עֶטְנעֶלְׁש ּוד ; ּוצ ןייִג וצ ְךייַלְג זיִא סֶע ,הָנָׁשַה
 ;םיִמּוג ןוהמ ,ׁשיִּפ םֶהיֵא ןיִא אָד זיא סאוָו ךייֵמַא
 ןייֵג קיִרּוצ ןעֶמ לאָז ְךאַנְרעֶד (ב ; תֹולְפְּת וד נוא םיקּוספ וד טְגאָד ןעֶמ

 גוא ל 21 א (ט"ע | רווחמ)



 ךילשת יניד
 .ןייַרַא להוש נוא ןעֶגְנעֶרְּב לאָז םָע סאוָו .םיִרָפְס רסּומ ; הָליִלַח לאָז ןעֶמ

 ןעֶמ ראָנ ,םיִלָמְ םיִרָבְד ןעֶדייֵר טיִג

 825 בסק

 הבוז ןעֶלאָז ריִמ יִרּכ הָבּוׁשְּת ןצ
 ןָּכ ןִמָא .רֶהאָי םּונ ןייֵא ּוצ  ןייז } רעֶדַא הָרֹוּת ןיִא ןייז קָמֹוע לאָז
 :ןוצְר יִמָ עֶרעֶדְנַא ןיִא רעֶדָא . לה ןעֶנאָז

 ---4לאגשעפסאיצפ יב =

 ,ףילשת רדס
 ו ןוהו = םוחר 0% לא הוחי | הוהי|

 :עַׁשַּפ לַע רֵבֹועְונ :ןוע אָׂשֹונ ב :ךומַּכ לֵא ימא
 םיפא ו ךרא -

 יִּכו :ופא רַעְל קיזחה אל ה ;ֹותְלֲחַנ תיִרֵאְׁשִל ד

 ;אּוה דָמֶח =
 םיפלאל

 ' עשפו

 ;ּוניֵתֹונֹוֲע ׁשֹוּבְכִיח :ּונֵמֲחַרְי בושיו
 ןוע אשונ

6 9% 

 האטחו

 :ּנותובָאל תעשה דָא בעי
 הקנו

 ג ! םָדֹק יִמיִמ ג
 דסח בורו םיפא ךרא חוהי

 ;יִל ייג ;הי בַחְרָמַב יִנָנָעב הי יִתאָרָק רַצְמַה ןְמא
 הקנו האטהו עשפו ןוע  אשונ

 :יְִָעָּב יל יו: םֶדָא יל הֶׂשֲעַי המח :אָריִא אלר
 וה 5 וה ות ו

 ט"ע שוריפ
 טאָג ןייא יוזא זיא רעֶוֶו ָךֹומָּכ לא ימ

 יד טְסְנאָרְמְרעֶפ ּוד טְסיִּב וד יו
 יִד רעֶּביִא טְסְרְהאַפְרעֶּביִא נוא דָניִז
 נא נּוּבייַלְְרעֶּביִא ּוצ םיִעָׁשֵּצ
 וד ןעֶד ןעֶראָצ ןייד טיִנ טְסְקְראַמְׁש
 גְניוִוְצעֶּב דֶסֶח לעֶטייֵא מרעב
 ןיִא ףְראַו תא דניו עֶרעֶזְנּוא
 גּוא ,דָניִז עֶלַא םָי ןופ ׁשעֶנעֶפיִט
 םֶהָרְבַא 'וצ דָסֶח בקעי וצ תָמָא ּביִע

 21 (ט"ע רווחמ)

 עֶרעֶזְנּוא ּוצ ןעֶריואוְשענ טְסאָה ּוד יו

 :לְהאַמ ראָּפ ןופ ןעֶרעֶטְלַע
 ְךיִא ףּור ׁשעֶנעֶגְנֶע רעֶר םיוא רצ ןֶמ

 נוא ריִמ טְרעֶפְטְנֶע רֶע נוא טאָנ
 טאָנ טְסייֵרְמ עֶסיֹורְג ן יִא ףימ טְלעֶטְׁש

 םיִנ ְךיֶמ לעוֶו יא ךיִמ ייַּב זיִא

 ןוהמ ריִמ טעוֶו סאוָו ןעֶטְכְראָפ

 ןיימ ריִמ ייַּב זיא טאָג ,ׁשְטְנעֶמַא

 ןעֶציִׁשעֶּב וצ רעֶסעֶּב זיִא םִע .ףֶליִה

 | ךיז 8



 ךילשת רדס = 4
 םינב לע תובא ןוע דקופ הקנו אל

 : םֶראְּב ַחֹוטְּבִמ ייָּב תֹוסֲחַל בוטח : :יָאָנוׁשְב הָארָא יִנָאְו ז
 - םיעבר לעו םישלש

 ;םיִביִדְנְּב ַחֹוטִּבִמ ייּב תֹוזֲחַל בומ מ
 . קּוטָּפ םעֶד ןעֶגאָו ןעֶמ לאָו םעֶד ְךאָג

 םִיַמַּב יי תֶא הָעַר ץֶרֶאָה הָאְלָמ יִּכ יִשְרַק רה לֵכָּב ּותיִחְׂשִי אלו ּועְרָי אל

 | : םיִסכִמ םי5

 ּורְמַז רוׂשָע לָבָנֶּב רֹונֵכְּב ייל ּורוה :הָלַהְת הָואָנ םירשיל ייּב םיקידצ ּונְנַ
 לָכְו יי רַבְד רש יִּכ הָּורְתּ ןגנ ּוכיִמִה שרח ריש 5 ּוריִׁש :ול |

 ; תומוהת תורו .ןחונ שיח "מ "דג סנופ :םָאְבְצ לכ וי חורב שענ
 .אוה יִהָיַו רָמָא 'אוה יִּכ :לֵבֵת יבְׂשֹוי לָּכ ּורּונְי ּונָמִמ ץֶרָאָה לָּכ יַיֵמ ּואְריִי
 םֵלֹועְל יי תַצֲע :םיִמַע תֹובְׁשִחַמ איִנָה םִיֹוג תַצֲע ריִפֲה . :רמעינ הָוִצ
 רַחַּב םַעַה ויָהְלֶא יי רֶׁשֲא יונה יִרָשַא :רודָו רודל ובל תֹובְׁשְחַמ רֹומֲעַּת
 וּתְבִׁש ןובממ ; םֶרָאַה ינּב לָּב תֶא הָאְר יו םיִּבִה םִיַמָׁשִמ  :וק הָלֲחַנְל
  םֶהיֵׂשֲעַמ לַּכ לֶא ןיִכַמַה בל דַחי רצויַה :ץֶרָאָה יבשוי לַּב לא חיִנְׁשִה
 הָעּוׁשְתִל סופה רקש :הֹּכ בֶרֶּ לֶצָנְי אל רֹוּבִג לֶיַח בֶרְּב עָׁשֹונ ֶלֶמַה ןיִא

 ליצַהְל : ודְסַחְל םיִלֵהַיְפַל ויָאְרי לא יי ןיע הָנֶתה : ; טָלֵמְי אל ןליֵח בֹורְבּו
 ב יִּכ :אוה ּונגנָמּו ּונֵרְזִע ייל הָחּבִח נשפנ + : בַעְרָּב םֶתויַחְלּו םָׁשְפַנ תֶוָמַמ
 : 2 ּונְלַחי רֶשֲאַּכ וניֵלֲע יי  ףְדֶמַח י יִהְי :ּונְחָמַב ושדק םָשְב יב וגל חַמְשִי

 | ,הסנרפה לע הלפת
 4 םאָד ְךאָנ רעֶד גוא ,רֹוטְזִמ דוָדְל (ד"כ לטיּפק) םאֶד רֶעיִרּפ ןעֶגאָו וצ גַהינ יז ןעֶגעֶו לייֵטַא

 רֹוּבְגַה לֹודְנַה לֵאָה ּוניֵתֹובֲא יחלאו ּוניִהלֶא יָי ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 תשּודק ןמְלּו ֲעַמָל ,ּוניֵלֲע םיִמֲחַר אֵלֵמְתִּתׁש אֵרֹונֲהְו

 ויקוספ תשּודקו ,ֹוּב םיִרָּכזנַה םיִׁשֹודְקַה תֹומָׁשַהְ הֶזַה רוממה
 ומ 4666

 : ט"ע שוריפ |
 ןעֶרעוֶו טְלּופְרעֶד טעונ סע ןעֶד גְראַּב -ְרעֶּפ ּוצ יז רעֶדייֵא טאָנ ןָא יז

 ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ דְנאַל עֶצְנאַג םאָד .:ׁשְטְנעֶמַא ףיוא ןעֶרעֶביִז
 טּוהְט רעֶסאַו סאָד יִו יוזַא םאָנ ְטְבעֶלׁש ןייק טיִנ ןעֶלעוֶו ייֵז שי 9

 רֶעייֵנ זיִא רֶע נּוא םִי םעֶד ןעֶקעֶד ּוצ .ְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו ייז נוא ןוהט

 ;לּופ ןעֶניִלייֵה ןעֶצְנאַג ןיימ ןיִא ןעּבְראַד
 4 21 (ט"ע רוזחמ) |



 425 גסק ףילשת רדס
 םָּׁשַה תַשּודְקּו ,ויָתֹודֹוסְו ויָזָמְרּו ויָמֲעַטְו וימּויִתואָו ויָתֹוביֵתְז
 קּוסָּפִמּו יד יב דע הָכָרְּב םֶכָל יִתֹוקיִרֲחַו קּוסָּפִמ אֵצֹויַה שודקה
 הלכו הָבֹוט הָמָנְרַּפ רֵפַמְּב ּונֵבְתַבְו ,ָּי ףיִנָפ רוא ּוניֵלָע הָסנ
 ,ּונייח יִמְי לָּכ נְתיִב יֵנְּב לֶכְלּו ונָל ,הָנָשְ הָנָׁש לֵכְו וז הֵנָׁש
 ָוְלַׁשְּב רַעַצְּב אֹלְו תַחַנְ רּוסיִאְּב אֹלְו .רֵּתָהְּב ַוְרְבּו יֹולְמִּב
 ש ךוקה תַדֹובֲע קוסעל ּונַָּוְתּו ,עֶרָה ןִיַע םוש יִלְּב חַמָבָו טֵקְׁשַהְ
 הָׁשֹוּב הָּב הֶיְהַי אלָש הָמָנרַּפ ּונֵמְְרַפְתּו ,הָדְרִמ םוש יִלְּב
 הֶאְלְמַה ְּרֵיֵמ םִא יִּכ םֶדו רָׂשָּב תַנְּתַמְל ְךַרֵמְצִנ אֹלְו ,הָמָלְכּו
 ונירי הֵׂשֲעַמ לֶכְבּו ונדומל לֵכְּב ּונֲחיַוְרַתְו ּונָחיִלְצַתְ , הָבָחְרֶהְ
 ,םיִבֹוט הָיְהַנְו םֶחָל עַּבְׂשִנְו יי יי תַכָרְּב אָלָמ ּונֵּתַב הָיְְיְו ,ונקסעו
 עַמְׁשּו ּוניֵלֲע םָחַר הֶדֹוּפ רשי ליִצַמּו ךמות רמוש ןּונַח םּוחַר
 ; הָלּפת עָמוש ךּורָּב . הָּפ לָּכ תַלִפִּת עמוש הָּתַא יִּב ּונֵתָלַפְּת

 ו עלטערער ;ילאונְו ירּוצ יי ףיִנָפְל יִּבִל ןויִגָהְו יפ יִרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי
 { םישודקה םיִרָפְס ןופ ןעֶמּוגעֶג סיורא ,ְךיִלְׁשַּת ּוצ הָנֲחִּת ָעיִגַא

 ןעֶטְלעוֶו עֶלַא ןופ רעֶה .םיפלשל ןוּבַר
 ןיא ןעֶּביִרְׂשעֶג זָנּוא טְסאָה ּוד

 ןעֶכאַמ ּוצ הֶרֹוּת עֶגיִלייֵה ןייד
 ןיִא ןעֶד ,הנשה שאר גאַט ןעֶגיִטְנייַה
 רעֶד ףיוא ּוד טְציִז נאָמ ןעֶגיִטְנייַה
 יד ץֶטָּפְׁשַמ ּוצ ַּפְׁשִמ ןופ לֶהיֵמְׁש
 עֶגְנּוי ,סיורֶנ גּוא ןיילק טְלעוֶו עֶצְנאַג
 ּוצ ,ףייר נוא םּורָא ,עָטְלַא נוא
 ,םיִטְבעֶלְׁש וצ נּוא םיִמּוג וצ ייֵז ץימְָּׁשִמ
 םיוט םּוצ ,קיִלְגְנּוא ּוצ גוא קיִלָג וצ
 עֶנייַז ְךאָנ ןעֶרעֶדעֶי , ןעֶּבעֶל םוצ נוא
 יוָו ,טְניִדְרעֶפ טאָה רֶע יונ םיִׂשֲעַמ
 זא ןעֶסייוֵו ריִמ נוא ,טְרעוֶו זיא רֶע
 ןעֶּבאָה ריִמ ,דָניִז טיִמ לו ןעֶנעֶז ריִמ
 טְסאָה ּוד םאוָו ןעוֶויִג םִָײקְמ טיִנ
 ,הָרֹוּת עֶגיִלייֵה ןייַד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג
 .רעֶדיוִ ריִד ןעֶנעֶג ןעֶּבאָה ריִמ נּוא

 ,דַחַּפ םיֹורְג ַא זְנּוא ףיוא זיפ םָע
 ְךאָנ ץֶמָּפְׁשִמ זנּוא ּוטְסעוֶו טְכייֵליִפ
 ריִמ ןעֶלעוֶו , םיִׂשֲעַמ עֶוייַּב עֶרעֶזְנּוא
 ,ןעֶּבאָה טיִנ הָמּוקִּת ןייק הָליִלֲח
 נאַט ןעֶגיִטְנייַה ריִמ ןעֶמּוק םּורְד
 יוו ןןעֶרעֶרְט ןעֶמיִלְּפ וצ רעֶסאוַו םּוצ
 םוצ ריִמ ןעֶמּוק םּורד ,רעֶסאוַו
 טְסְלאָז וד זַא ףיד ןעֶמעֶּב רעֶסאוַו
 .טיִראַּבְרֶע טיִמ ןייֵגעֶּב זָנּוא טיִמ ְךיִז
 ןעֶביִלְנעֶג זיא םאוָו מח טיִמ טייק
 טְנייַה זְנּוא טְסְלאָז נּוא ,רעֶסאוַו וצ
 עֶטּוג עֶנייד ןעקעוֶוְרֶע ןיִדַה םוי םּוצ
 עֶרעֶזְנּוא ןּופ זְנּוא ןעֶניִנייֵר ּוצ , תודמ
 רֶעעֶמ ןיִא יונ .לֵעיֵּפ ןעֶנעֶז םאוְו דֶניִז
 ןעֶשאוַו ּפָא טְסְלאָז נּוא ,רעֶסאוַו
 ,רעֶסאוַו יוו ןעֶקעֶלְפ עֶרעֶזְנּוא עֶלַא
 טְשְטְנעֶמ רעֶרעֶו ייַּב םאוָו טְסְהעֶז ּוד

 ְךֶרּוד טְסָקּיק ּוד ,ץְראַה ןיִא זיִא | רֶעייֵז ריִמ ןעֶנעֶז םּורד ,םְגיִעֶפְׂשעֶג
 ןיִא םָע ,רעֶסאוַו יונ רעֶּפְרעֶק 22 - ןיִדַה םוי םעֶד ראַפ ןעקרְשְרֶצ

 (וג"ע רוזחמ)
₪ 



 ךילשת רדס 2
 :רֵאְלּוזַא רו ףֵסֹוי םִיָײַח יו ןֹואְגַה ןּופ הָלָפֵּת יד ןעֶמ טְנאָז ְּךאַגְועֶד

 ּונינֲעַּב ּונְמַלְכַנְו ּוניֵשֲעַמְּב ּונְׁשֹוּב יִּכ ְךיֶנָפְל עּורָיְו יּולָנ םיִמֲחַר אָלַמ לֵא

 םּויִקְו ר ָסעבּו ר אל בור ּונֵבְבל לע ונֵֹולֲעַהְּב |

 ב

 הנוצר תושעל ּונָנוצְרָש ל ? ףינ ןפל ע עודו יל ָנְמֶא ר. ׁשֶפָנַה תּולָג טיול

 םיִדָרֲחְו םיִאָריִו .ּונְרְַּב ףְלָאָמ ףיֶרְצַַּב םוי בומ יִּכ ְךיֶתֹותְלַד לַע דוָקָׁשָלְ

 הָמֹוק תַכיִמְנּו שאר תַפיִפְכַּ ףיָלֵא ּונאָּב ןֵּכ לַע ׁשֹורְקַה ףָניִד תַמיִאֵמ ּונְחנַא

 םִׁשֹודְקַה ּוניֵתֹוכֲא תּונְז ריֵּכְַהְלּו ףימחר רֶרֹועְלּו .ריְֵַּהְל לֵיָח תּוׁשיִלֲחַו

 :ּוניֵלֲע םיִמֲחַר אֵלֵמְתִּת טָתּוכְזִבּ

 רֵתיִלְתַּב רֵּתְכּומ ןֹויִלֶע לא ּוניִתֹובֲא יהלאו ּונ יהלֲא יי ! ףיָנָפְלִמ ן וצר יִהיִנ

 ֶנָפְל הלוע | היה ףינפ פל ןוצָר תַע וז הָעָש אֵהֹּתֶׁש .יִמַחַרְד לי

 < "וגו ףֹומָּכ לא ימ םיִקּוּפַבָׁש םימחר לֶש תורמ הֶרָׂשֲע שלש תֶאיִרְה

 יג נָפְל ּונירק רֶׁשֲא ."וגו ןּונַחְו םּוחַר לא תודמ הֵרְׂשֶע שלש לא םיִנְוּוכְמַה

 יִגוויִזַו ם םֶהָמ םיִאְצויַה םישודקה תומָש יִפּוריִצְו תורוסה ל ּונְנַשַה ולא

 תֹולּוצְמִּב ףילשתו םיפיקפ םיִניִדַה קיִּתְמַהָל ,וׂשיגְי דָחֶאְּב דָחֶא .רָׁשֲא ם םֶהיֵתֹודְמ

 ה נה ת

 ,ןעֶליֹוהְראַפ םיִנ ףאז ןייק ריִד ןּופ

 ָלאַהעֶּב טיָנ ריִד ןופ ְךיִז ןעק רעֶגייֵק

 יעְּב ןייק ןעק ריד רעֶסיוא ,ןעֶמ

 ןָא שיפא יון ןעֶּבעֶל טיִנ ׁשיִנעֶפעֶש

 ְךיִז טְסְלאוָו ּוד הָליִלֲח ןעוֶו ,רעֶסאוָג |
 עֶנייֵלְקַא טְלעוֶו רעֶר טיִמ ןייֵגעֶּב

 ּוד ןעוג ,ןיִדַה תַרָמ טיִמ עֶלייוַו

 ְךאָנ ןעַׁשְטְנעֶמַא ןעֶלְהאַצעֶּב טְסְלאָז

 םאָה רֶע יוִו ְךעֶלְטְקְניִּפ ,םיִׂשֲעַמ עֶנייַ

 ןייק טְלעוֶו יִד טְלאוָו ,טְניִדְרעֶפ

 טְסְמאָצ וד ראָנ ,ןעֶּבאָה טיִנ םּויק

 תדמ ןייד טיִמ ןיִדַה תַדֵמ םעֶד םורַא

 םי ןּופ ןעֶנעֶרְּב יד יונ ,םיִמֲתַרָה
 םּורָד ,רעֶסאוַו םאָד םּורַא ןעֶמאַצ

 טיִנ רעֶסאַוַו םּוצ טְנייַה ריִמ ןעֶמּוק
 טיִמ טיִנ ,םיִׂשֲעַמ עֶטּוג עֶרעֶזְנּוא טיִמ
 ראָנ ,טייֵקָניִמְראַּפְטְנעֶרעֶג עֶרעֶזְנּוא

 6 21 (ט"ע רווחט)

 גּוא דאָנעֶג ןייד ףיוא ןעֶפאָה ריִמ
 יוזא ןעֶנעֶז סאו ,םיִמֲחַרָה תַדֵמ ןייד

 ריִמ ,רעֶסאוַו סאָד םִי ןיא יוֵו לֶהיֵפ

 | עֶרעֶזנּוא ףיוא הָדָנְתִמ ְךיִז ןעֶנעֶז

 ןעֶּבאָה ריִמ אוו םיִׂשֲעַמ עֶוייֵב

 רעֶזנּוא גוא ,רעֶהַא זיִּב ןּוהְמעֶג
 ןעֶבאָרְבּוצ רֶעייֵז ףיורעָר זיִא ץְראַה
 רעֶדיוִו ריד ןעֶנעֶק ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו
 ,טְנעֶרעֶצְרעֶד ףיר ןיִא טְגיִנעֶפְׁשעֶג
 עֶגיִלייֵה ןייד ןעֶטיִהעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ
 ןעוֶועֶג םִיקְמ טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ,הָרוּת

 ןעֶטעֶּב ריִמ ,תוָצִמ עָגיִלייַה עֶנייֵד
 רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ רעֶה ריִר ןּופ
 יד זיִא דְנאַה ןייד ןיִא סאוָו ,טְלעוֶו
 עֶלַא ןופ ןעֶּבעֶל סאָד וא ליי

 וד ריד ןופ ןעֶטעֶּב ריִמ ,ןעֶׁשטְנעֶמ
 רֶניז עֶרעֶזְנּוא עֶלַא ןעֶקעֶמְּפָא טָמְלאָ

 נוא
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 הָאְמּוט לָּכִמ םייִקְנ הָיְהִנְו ףימחר רָרועִּת ףְבּוטִּב הָּתַאְו .ּוניתאמַה לֵּכ םָי
 נִּבַלְתיְ רְרַּבְִיו ןר ַָּפְתַנ רֶשֲא הָשּודְקַה תֹוצּוציִנ לכ ולַעיְו אָמֲהּוזְו הָאָלָחְו
 םייַח .םולש לש םייַח ,םיִכּורֲא םייַח ּונֵל ןֵּתִּת ףיִט טחר בֹורְבּו ךְבּוט תַרְמִּב
 תֹומַצֲע ץּולַח לש םייח הָבֹומ הָסְנְרַּ לש טיי הָבָרְּב לָׁש םיִיַח הָבֹוט לש
 .הָמיִלְבּו הָׂשּוּב םֶהֵּב ןיִאָׁש םייַח ; אמה תֵאְרִיְ םימש תַאְרִי םָהָּב שיש םייח
 םָיַח | אמה תַאְרִיְ הָרוּת תַבֲהַא ּונָב אָהְּתֶׁש םיִּיַח . דֹובָכְו רשוע לש םיִיַח
 ּונבַתַּכ םיִיַחַּב ץפח ףֶלֶמ םייַחְל ּונֵרְכָז .הָבֹוטְל ּונֵּבְל תולֵאְׁשִמ לב אֵלֵמְַּׁש
 ףינפל וארְקיו ּונֵניִד רז עור ערקו ,םיִיַח םיִהֹלֲא ףֶנַעַמְל םיִיַחַה רֶפְסְּב

 ;ּוניִתויְבז
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 = 5 2 . שו

 אל .םּותָח םּותָס םּוטֶא נבל םִנָׁשְב ,ותוא ןיעייסמ
 עישוהל בר ,הָאיִּב איה ּוז ,הָביֵׁש איה ּוז עַד ּונָּתִא
 יל ּוחתְּפ וגתחטבה ְךיִמֲחַר לָרֹונְּב רֶׁשֲאַּכ ּוניניע רֵאָה
 ורְתּפִּכ חַתָּפ םָכָל חַּתְפֶא יִנֲאַו טחמ לש ֹודּוחְּכ חתפ
 ןיִאְו בּוזָעְו רּוצָע םָפָאְו דָי תַלזַא יִּכ הֵאְרּו .םֶלּוא לָׁש
 ,םיִנּונֲח הָמָה  ּךינּנֲח יִּכ , .ּךֶתְל | םָחַרְמ ןיִאְו ןנוח

 הנחת
 םעֶר טיִמ רעֶנייֵא ןעֶלאָז ריִמ ,הָאְנָש { ,תובוח יִרָמְש עֶרעֶזְנּוא עָלַא גוא
 ןעֶלאָז ריִמ ,ןּוהָּמ םיִמּוג ןעֶרעֶדְנַא + ןייא םאוָו טיִמ טיִנ ןעֶּבאָה רימ ןעֶד
 ןעֶנעֶז ריִמ םאוָו םאָד ןעֶלְהאָצ ּוצ

 טיִנ הָּליִלֲח ןעֶלאַז רימ ,גיִרָלּוׁש
 רעֶזנּוא טיִמ ןעֶלְהאָצ ןעֶּפְראַרעֶּג

 ןופ ןעֶּבעֶל םעֶד טיִמ גּוא ןעֶּבעֶל
 ןופ גוא ,רעְדניִק עניילק עֶרעֶזְנּוא

 = ּוטְסְלאָז רעטייוו נוא ןַא טְצעֶי

 ניר יד ןעֶנעק ןעֶלאָז ריִמ ןעֶפְלעֶה

 טאָ ּוד ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג םעֶד טיִמ

 ריִמ ,ץֶראַה םּוגַא ןעֶפֹאַשעֶּב זְנּוא

 ,טאַּבעֶג עֶנייֵד עֶלַא ןעֶמיִה ןעֶלאָז

 ריִמ נגא ,םִמּוג ןעֶמְכאַרְמ רעֶרעֶדעֶי
 ּביִל ןעֶרעֶדגַא םעֶד רעֶנייֵא ןעֶלאָז
 ריִמ נוא ,טְסֶּבְלעֶז ְךיִז יונ ןעֶּבאָה

 ןיִא עֶרעֶדְנַא ייַּב טְּביִלעֶג ןייז ןעֶלאָז
 ןייק ראָג ןעֶלאָז ריִמ ,ןעֶניוא יד

 ןיִא ןעֶּבאָה טיִנ ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְכעֶלׁש
 ןּופ ןייז טְרעוֶו ןעֶלאָז ריִמ ,ןעֶניִז
 זנוא םיִמ טְֶסְלאָז ור זַא ןָא טְנייַה
 עֶלַא ןעֶלייֵה טְחְלאָז נּוא ,ןוהמ ם'ַמּוג
 טֶסְלאָז ּוד , רעֶצְרעֶה עֶנעֶכאָרְּבּוצ

 .ןעֶּבעֶל ןּופ רֶהאְיַא ןעֶּבעֶג זְנּוא הָאָנַק ןייק ןייַז טיִנ זְנּוא ייִּב לאָז םִע
 רהָאי 8 7 21 (ט"ע רונחמ)



 ךילשת רדס 0 2
 רֶׁשֲא תֶא יתונחו ביִתָכְַּכ ,םיִמְחורְמ הָמַ ו

 היתר 'הנש לִהִּת .ךמש דובב רַב "לע ונעשו
 .ללושו בֵרֹואְו ביוא לָּכ ףֵּכִמּו הֶזְּבְמּו יִבָשִמ ּונֵליִצַתְו
 םֶהיֵלֲע לופת .םֶּתְבִׁשֲחַמ לקלקתו םֶהָצֵע רֵפָהְו וזובו
 בֵלְּב ןֵּתִתְו .ןָבָאַּכ ומדי עוד לֹודְנִּב רַחַפְו הָהָמיֵא
 וׁשְּבִלִי ונביוא .ּוניִלָע םָחֵרְלּו ּוניָלֲֵא ביִטיֵהְל םירשה
 ,ּוניֵתֹורְצְל יַד רמאתו ְךיֶמֲחַר בֹורְּב םֵחַרְָת ונילעו תשוב
 וניִתֹונוֲע ּוניתאטח רֶּפַכָל ּויְהִיּוניֵלֲע ּודֲעְד יֵקְּתַּפְרַה לכ
 לַע ָּתְכַכָסָׁש םֵׁשְּו .ּונֲתֹורָצְל יד רמאתו ּוניֵעְׁשפֹ
 ןֵכ םֶעְלַבְד אָשיִּב אָניֵעֵמ םֶּתְלִצִהְו רֵּבְדִמַּב ּוניֵתֹובֲא
 תַגְהְנַהְו הָסְכִמַּב םיִסּוכְמ הָיְהִנְו ּונְריּתְסִּת ְךיִפְנְּכ לֵצְּב
 ,הָליִלֲע לָכְו דַסְפָה לָּכִמ םֶרֵמְׁשִתְו םישודקה ְךיֶתֹומְׁש
 רּוזא קחצי דָסֶחַה שיא םֶהָרְבַא תּוכְזְב ּונ עושוה יי אָנָא
 זוחא אָנְמיֵהְמ אְיֲעַר הָׁשֹמ תֶרֶאְפִּת ליִלְּכ בֹקֲעַי הָרּובְנִּב
 לה דִוָד ,דֹוסָיְּב זּוחֶא ףסוי דֹוהְּב זּוחַא ןרהַא .חַצָנְּ

 םֶּקָל ְךֹופֲהַהְו ונָביֹוא דַיַמ נָליִצַּת םֶתּובְזְבּו ,תּוכְלַמְּב <

 הנח ת
 לאָז םָע ,רעמּומ וא רעֶטאָפַא ייַּב } ןופ רֶהאָיַא ,דָנּוזעֶג ןּופ רֶהאָיַא

 .מוא ןייק נוא ְךאַרְּב ןייק זנוא ייַּב | וד ,ס'מונ ןופ רֶהאָיַא ,הָסְנרּפ

 עֶרעֶזְנּוא ןיִא ןְהעֶׁשעֶג טיִנ קיִלְנ | ןופ רעֶמאַפַא ןעֶמעֶנ וצ םיִנ טְסְלאָז

 ןיִא ןייז לאָז טּולְּב רעֶזְנּוא ,רעֶזייַה ןעֶבייֵלְּב םיִנ ןעֶלאָז סָע ,רעֶדְניִק עז

 ןֶעייֵרְׁש נּוא ןעֶנייֵו ריִמ ,ןעֶצְנאַג } ןָא ףיִׁש א יונ םיִמותִי נא תונמָלַא

 ריִמ ןעֶלאָז רֶהאָי ץנאנא זַא ,טְנייַה 8 ףאש עֶדאַמְסַא יון נוא ,רעֶרּור

 נּוא ןֶעייֵרְׂש ןעֶפְראַד טיִנ רעֶמ ןיוש ןעֶמעֶנ ּוצ טיִנ .טְסְלאָז ּוד ,טֶריֵהַא

 ץְנאַגַא ןעֶלאָז ריִמ ,הָליִלֲח ןעֶנייוֵו נוא ,רעֶדְניִק עֶגיילק ןּופ רעֶטּומ ַא

 ,ןעֶסיִגְרעֶפ טיִנ ןעֶרעֶרְמ ןייק רֶהאָי ! ןעֶמעֶנ קעוֶוַא טיֵנ ּוטְסְלאָז רעֶדְניִק
 גוא 8 21 ₪4" ע רווחמ)
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 ְךֶדְבֶעְל חַטֶבְו טקשהְו בושי ּונָל הֶיְהִיְו הָבֹוטְל הָעְרַמ
 הָוִאַנַהַמ קֵחֵרְתַהָל ּונֵכְַתּו ,הָדָרִמ םוש ייִלָּב תַמֲאַּב
 נָּתעַדְּב םיִבָּׁויִמ הָיְהנְו .בל הבוג לֶכְו הָדָּפְקִהְו םַעַּכַהְו
 אלו הֶיְִּת לכל רַפְעָּכ ּונֵׁשְפַנְוּונֵכְרֶע טועיִמ רינו
 ,םולָׁש םיִּבְרַמּו םולש יִבֲהֹא הָיְהִנְו דיפקנ אלו םִעָּכִתִנ
 ערָה ןׁשָלְו הָּפּונֲהַו רקָׁשְו תֹונָּצַלִמ קחרתַהְל ּונֵכְַת
 בור הֶיְהִיְו ,רּוסֶא רובד לֶכְו תָּבַׁשְּב לוח לָׁש רֹוּברִ
 - רומָשל ליִח יִנֵָזִאְתּו ךתְדובע יִנְנֲעְבּו הָרֹוּתַּב ּונְרּוּבְד
 קחרתהל ּונָּבזִתּו .ּונֵנֹוׁשְלִב אֹוטֲהַמ םֹומֲחַמ ּוניִפְל
 ונֵׁשְפַנ עבושְל לכאנו הזה םֶלֹועָה יִלְבָה יִנּונֲעַת תַוֲאַּתַמ
 ונָכזִתּו .םִיַמָׁש םֵׁשָל ּונֵׂשֲעַמ לַּכ ּוְהַי ּונֵכְרצ לֶכְּב ןֵכְו
 תֹויְהָלְו ְךיֶתֹוְצִמְבּו ְּךֵתְרֹוּת קָסֵעְּב םיִחָמְׂש תֹויִהִל
 בורָבּוְךֶתָדֹובֲעַל חמש בל ּונָל הֶיְהיְו ריִדָּת ב ּונֵנֹוחְמַּב
 וניֵתֹוחּור ּוניֵתֹוׁשְפִנ ןּוקיִּת םיִלָׁשַהְל ּונִַּזְּת ְךיֶמָהר
 הרב קוסעל נּכְַתּו םֹולָׁשְו סֵח דבאנ אלו וניֵתֹומְׁשִנ

 יֵעְדֹו ּונְלּכ רניאצאצ יאצאצו וניִאְצָאְצו 'ונחנֲא היה
 אל יִתוצמ ימיקמו .ּהָמְׁשִל ךֶתרות ידמולו מש

6) 

 הנחת

 ייז טֶסְלאָז נּוא דָנאַה עֶטְכעֶר ןייד } עֶלַא ןָעייִרְפְרעְר טְסְלאָז וד נא
 עֶלַא , רֶהאַּפעֶג רֶעייֵז ןּופ ןעֶמְרעֶׁשעֶּב עֶנעֶבאַרְּבּוצ עֶלַא , רעֶצְרעֶה עֶרעֶטיִּב

 ןעֶלאַז ייֵז ןעֶלְהעֶפעֶּב ּוטְסְלאָז תורקע } :ְרעֶד ןעֶרעֶדעֶי טְסְלאָז וד , ןעֶטיִמעֶג

 יכושח עֶלַא נוא ,ןעֶרעוֶו גידנ ןעֶנאָרְמ עֶלַא ,טְלְהעֶפ םֶהיֵא םאוָו ןעֶליִפ

 טימ ןעֶרעוֶו טייִרְּפְרעֶד ןעֶלאָז םיִנָב ןלציל אֵנָמֲחַר קְנאַרְק ןעֶגיִל סאוָו

 טיִנ רעֶמ ןעֶלאָז ייֵז ,אָמָיק לָש עַרֶז | הָאּופְרַא ןעֶקיִׁש נּוא ןיִלייֵה ייֵז ּוסְלאָז

 טרעיינ רעֶמיֹוּב עֶטְראַד ּוצ יוִו ןייז קְראַטְׁש גוא דְנּוזעֶג ןעֶלאָז ייֵז הָמָלְׂש

 ,טֵכּורַפ ןעֶּביִנ םאוָו רעֶמיֹוּב יונ ; םֹוקָמְּב ןעֶנעֶו סאוָו עֶלַא ,ןעֶרעוֶו |

 ּוטְסְלאָז ןֶעיֹורְּפ עֶגיִרעֶגאַרְמ עֶלַא ג טיִמ ןעֶציִׁשעֶּב ייֵז ּוְְלאָנ הָנַּכַה
 ןָע טוה 9 1 (מ"ע רווהמ)
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 לוספ םושו םַגְּפ םוש .ּונֲעְַז ערַזְו ונָעְרזְב אֹלְוּונְב אָצְמִי
 ָךְמַע יִּכ הֵאְרּו .םֹולָׂשְו סח ּוניִדָי לע ףמש לֵלֲחְתִי אלו
 לֵארְׂשִיְו קֶחֶצִי םֶהְרְבַא ְּךיֶבּוהֲא עֶרָז הזה לֹודְנַה יוגה
 םָצֲחַלְּב םיִנָׁש תּואָמ הָמַּכ הָזְ ךיֶנּוחְב יִנָּכ ְךיִנָּב ּךיֶדָבֵע
 הָמַכְו .ְךֶתָרֹותְבּו ָּכ םיִניִמֲאַמּו ְךֶמִׁשְּב םיִאְרֹוק םֶקָחֹודְו
 םֶהְו .ְּךֶמֶׁש תשודק לע ץֶמּצַע ּורְסִמ תֹובָבְרּו םיִפָלֲא
 רוּבְנ" אָנ" םיִדָסֲח תולימגו הרות תֹוקָדְצּו תֹוָצִמ םיִאְלְמ

 :םֶרָמְש" תַבָבָּכ" ךְךּוחי' ישרוד"
 םיִצֹופְנַה לֵאָרְׂשִי יִנָּב וניחא לָּב לַע םיִמֲחַר אָלַמְתַה ןּונחו םּוחַר ְךֶלֶמ אָנָא

 ריִעָה יבשוי לַע לארשי ץרא יבשוי לע טֶרְפְבּ ץֶרָאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאְּב

 םליצתו ונליצתו , םֶהיֵלֲעַ וניֵלֲע םֵחַרְתּו הוה ׁשְרֹוקַה להקה לֵּכ לַעְו וזה

 ילוח לבל הָמיִלְׁש הָאּופְר ְָׁשִתָו , אמה לַּכַמּ הז יבש בַעְרַמ הָעְרַמ

 ,בּותַּכָׁש 'אָרְקִמ םֶהָמ "דַחֶא לָכְּב םייקתּו , םֶהָל אָנ אַפָר אָנ לֶא ,לֵאָרְׂשִי ףמע
 ךיָשְרּודְמ םיִאיִרְּבַהְ ,ּויִלָחְב תְכַּפָה ובָּב פשמ לכ יוד שרע לַע ּנְדְֲסִי יי

 לַּכִמ לֵאָרְׂשִי לָכָל ליצַתְו ּונְליִצַתְו , ,םֹלָׂשְו סח ּולָחְי אל םָתּואיִרּב דיִמָהַּת

 ינימ למ תֹוינֲע יקּודְקְדְמּו הָעַר חּורמּו גָרְּטקִמּו ןימשמו רצ לֵּכִמּו קֶזָנ

 לכל שרדו ק עֶרָז אָמָיַ לש עֶרָז ב דוקפתו 5 תוׁשְגַרְתַמַה תונו

 הנחת

 םַח ןייז ליִּפַמ טיִנ ןעֶלאָז ייֵז ןעֶמיִה
 רעֶד ןיִא ןעֶניוִועֶג ןעֶלאָז נוא ,םֹולָׂשָו
 םולָשְּב ןעֶלאָז םיִניִרעֶגיוִועֶג עֶלַא , טייֵצ

 ,הָדָל יֵּלְבֶח ןָא ,רעצ ןָא ,ןעֶניועֶג
 םּוׁש ןָא ,םיִרּוסָי ןָא ,גאָטייוַו ןָא
 ןעֶּבאָה ןעֶלאָז נוא .,קיִלָנְמּוא גוא הָנַּכַס
 ןעֶלאָז ייֵז ,רעְרְניִק עֶגיִרעֶּבעֶל גאל
 טיִנ םיִנָּב לּודיִנ רַעַצ ןייק ייז ןּופ

 ןעוֶועֶראָה ףיוא ייֵז ןעָלאָז יז ,ןעָּבאָה
 ,םיִבֹוט םישעמ ּוצ נוא הָרֹוּת ּוצ

 נוא טונ ןייז ןעֶלאָז יז ,ןעֶרעֶטְלֶע
 .ןעֶשְטְנעֶמ גצ נוא טאָנ ּוצ םּורפ

 21 (מ"ע רווחמ}

 רהאי א זְנּוא ּביִנ םֶלוע לָׁש ונֹוּבִר
 טְמעֶׁשְרעֶפ טיִנ ןעֶלאַז ריִמ סאוָו
 ןופ ןעֶטיִה זְנּוא טְסֶלאָז ,ןעֶרעוֶו
 טיִנ הָליִלֲח ןעֶלאָז ריִמ טייֵקְמיִרָא

 תַנְּתִמ יִריל ןעֶמּוק ןָא ןעֶפְראַרעֶּג
 .ְךאַרעֶּג םיִנ ןעֶלאָז ריִמ ,םָדָו רֶׁשָּב
 ,ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא ןעֶמּוק ןָא ןעָּפ
 ןיילק זיִא ׁשטְנעֶמַא ןּופ ּבאָנ יד ןעֶד
 ראָנ ,םיֹורְג רֶעייֵז זיִא דְנאַש יִד גּוא
 ןייד ןופ ןעֶרֶעֶנְרעֶר זנוא טְסְלאָז ּוד
 ּוצ זנוא טְסְלאָז ּוד ,דְנאַה עֶגיֶנייֵא
 עֶגְניִרְנַא ,הָסָנְרַּפ עיִרְׂשַּכַא ןעֶקיִׁש

 ןָא ,רייֵל ןַא ,רעצ ןָא ,הָמָנרּ
 ןֶעטַיקִירֶעװש 1
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 לאו ,ןָהיִדְלִיְל אלו תֹודָלויְל אל קֶזְנְו רעצ םוש עַרָאְי אלו ,הָבומ הָעָׁשְּב
 םֶּקיִבֲא ייחְּב ּףתְרותל םָלָדְנִתּו , לאש ל ףמע ידה לָכְל ןירשו הָרָכְמַא לושמי
 ףימ םיּבר םיממ םֶליִצַהְו םָצַּפ ,תֹויַנֲאַּב ם םִיַח ידְרֹוי מע לארשי "נב ,םָמָאְו

 יֵנְבּו .םִיָמ יִקמֲעַמַמּו םיִאְנושִמ ןלֶצני .,ּועְבָּמִי לאו טיממ םליצה ,רֶבָנ "נב

 ,בשומ ריִע לא תכלל הָרָשי רד םֶכיִרְדַה הָׂשַּבַיְּב םיִכָלֹוהַה לֵאָרְׂשִ

 נַכְׁשִמ אלַּב אֵַּכַּב םיִרּוסֲאָה לֵכָו ,ךָרְדַּב בֶרֹואְו ביוא לָּ ףֵּבִמ םליִצַהְ

 ּוחָתְו ,ףָתָאְרִיִל םָמיִׂשָתּו הָחָוְר םָאיִצֹותְו םֶהיִרְסֲאַמ רתה לֵאָרְׂשִי ָךֶמַעַמ

 םַײח םיִחֹולֲא ףךנעמל םייח רַפְַּ ּונֵבְתַּכ , ּונֵמַּפְׁשִמ רואל איצְוהל תובא תּוכְז
 = אֹוניֵלֲע םָחַרְו םּוח הָרֹוּפ רש :יָנֹדֲא עמל סמשח ְׁשְדְקִמ לַע יֶנָפ רַאָהְו

 !הֵּתַא םּוחר יִּכ ונ יתְלפת .עַמְשּו

 ,ּונָּל שָרְרָה םיִטָמּו בוט ,ֹוניֵלֵע םתר ןמחר ְךֶלֶמ ,וניתובא יחלאו וניָהלא
 ףְתיֵב הָנּב ,ףֶנֹוצְר שַעָש תובא ללב ָךיִמֲחַר } ןֹומֲהַּב ּוניִלֲא הבוש

 גֵׁשהְו ,ונּוקְתְּב ונָחמשו ריב ונארהו . ינוכמ לע ףשדקמ | ןנוכו הָלֹחְּתַבְּכ
 םֶהיֵול לארשי ב ש שח ,םֶנָבּודְל םיולו םָתָדֹובֲעַל םיָנֲהֹּכ בֵׁשָהְו וכֹותְל ל ֶתָניִבְׁש

 ית - ןמָא ,אָרֹונַתְו רוגה לודנה ףמש תא הָאְריִל הָעַד ץֶרֶאָה הָאָלָמּו

 ןֵָאְו ןֵמָא ןוצָר
 טא," לא"

 ןעֶלאָז ריִמ גוא ,ןעֶטייֵקיִרעוֶוְש

 , רעדניק עֶרעֶזְנּוא ןעוֶועֶדאָה ףיוא

 תחנ יז ןופ ןעֶלאָז ריִמ תא

 עֶטְכעֶר יד ןיא ןיינ ןעֶלאָז ייֵז ןעָּבאָה

 ןעֶלאַז רעֶצְרעֶה עֶרעֶזְנּוא ,ןעֶגעוֶו

 י ןֵמָא ,ןְצייֵרְּפ ףיז

 םיִמָש רעֶזְנּוא .ּוצ רעה טק עַמָש

 םעֶנְרעֶּפ ,טאָנ רעֶזְנּוא םאָנ

 זנוא ףיוא ּבאָה ,ייֵרְׁשעֶג עֶרעֶזְנּוא
 טעֶּבעֶג רעֶזְנּוא 'לצ םעֶנ גּוא תֹונָמֲחַר

 ייַּב ריִד יב אד ןעֶמעֶּב ריִמ םאוָו

 ג ןעֶנעֶז ריִמ סאו ,רעָסאוו םעֶד

 יונ גיניקא ראפ ְךיִד ןעֶכאַמ ןעֶמּוק

 רעֶד םיִניִמייֵצ ראַפ ןעֶזעוֶועֶג זיא סֶע
 ןעֶּבְלאַז טְנעֶלְפ ןעֶמ זַא רעֶגייֵטְׂש
 םעֶנ ,רעֶסאוו םעֶד ייַּב גיָניִק ןייֵא

 טיִמ םיִמֲחַר טיִמ הָלָפְּת רעֶנּוא ּוצ
 1 (ט"ע | ל"והמ)

 הנחת

 עא, 0%"

 םנייה זָנּוא ןאַמְרעֶד גוא גְנּוגיִליוִועֶּג
 ןעֶרעֶטְלע עֶרעֶזנּוא ןּופ תּוכָז םעֶד
 ייַּב טְרעֶפְטְנֶעעֶג ייֵז טְסאָה ּוד סאוָו
 ביר טייֵמְׁש סֶע יוִו רעֶסאונ םעֶד
 ןְנאַמְרעֶר . ,םיִרָּפִמ עֶניִלייֵה יד ןיִא
 ןוׁשאֶרָה םֶדָא ןופ תּוכְז םעֶד זָנּוא
 ּומיִמ טְרעֶדְנּוה ןעֶסעֶזעֶג זיא רֶע סאוָו
 טאָה נוא רעֶסאוַו ןיִא רֶהאָי גימייֵרְד
 ,דֶניִ עֶנייֵז ףיוא ןּוהְמעֶג הָבוׁשִּת
 ַתֹנ ןּופ תּוכְז םעֶד זְנּוא ןְנאַמְרעֶר
 יעָנ םֶהיֵא טְמאָה ּוד סאוָו קירצה
 זיִא רֶע גוא ' ,רעֶסאוַו ןיִא ןעֶפְלאָה
 .ְרעֶד , לּוּבַמ ןופ ןעֶראַוְועֶג ןעֶנּורְטְנַא
 םֶהְרְבִא ןּופ תּוכְז םעֶד זְנּוא ןְנאַמ
 ןייַרַא ם םֶהיֵא טאָה ןעֶמ סאוָו ּוניִבָא
 ד נוא ןעֶביֹוא; ךֶלאק ן ןיִא ןעֶפְראוָועֶג
 יונ רֶעייַּפ םאָד ןעֶׁשאָלְרעֶפ טְסאָה
 רֶעסַאװ 11



 ףילשת רדס :
 :קּוסָּפ טעֶד ןעֶמ טְגאָו םעֶד ָּךאָג

 טֵּפְׁשִמַל ְךָּתִא םִוקָּת ןֹוׁשָל לָכְו .חָלֵּצִי אל ּךִיַלָע רַצּוי יִלָּכ לָּב
 ;ַײ םָאְנ ית םתְקדצְו יי יִדְבַע תַלֲחַנ תאז .יִעיִׁשְרַּת

 הָעְמִׁש יָנֹדָא ;ַי ְךיִתאֶרְק םיקמָעַמִמ תֹולֲעַמַה ריש
 םִא :ינּונֲחַּת לוקל תובושק ְךיָנְזֶא הנחת יִלֹוקְב

 הָחיִלְסַה ְּךֶמֶע יִּכ :דמַע ימ יָנֹרֲא הי רָמְׁשִּת תונוע
 :יִּתְלִחֹוה ּורְבדלְו ִׁשְפַנ הָתְוָק יי יתיוק :אָרְוִּת ןַעַמְל
 לחי :רקובל םירמוש רקובל םירמושמ יָנֹדֲאַל יִׁשְפַנ
 אּוהְו : תֹודָפ ֹומִע הֵּברַהְו רֶסָחַח יי םִע יִּכ יי לֶא לֵאָרְׂשִי

 :ויתונוע לֹּכִמ לֵאָרְׂשִי תֶא הָדְפִי
 ;םִיָמָׁשַּב בֵצָנ ְּךֶרֶבֶד ַװ םֶלֹועְל

 ריִעְזִּב ןיִקיִּתַעְד אשידק אָקיִּתַע םיִנּוקיִּת תַרָּאַה יִדָו לַעָש ְףיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 גהָנְתִתְו ְךיֶתֹודְמ לַע ְףיֶמֲחַר ּולֹוגָיְו ְךֶסֵעַּכ תֶא ְךיֶמֲחַר שְּבְִי ְךיִרָאּבָש

 םּויִקְו ףֶתָרֹות יִקְמִעְּב םיִבֹוטְו םיִכּורֲא םיִיַח ּונָל ןֵּתִתְו .םיִמֲחַרָה תַדָמְּב ּונָּמִע
 ;ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ .ןֵמָא . נוצר תושעל ְךיֶתֹוְצִמ

 ---יווווו

 הנחת

 תּובְז םעֶד זְנּוא ןְנאַמְרעֶד ,רעֶסאוַו
 ןופ ְךיִז טאָה רֶע סאוָו קָחֶצֵי ןופ
 ןייז ביִרְקִמ טְזאָלעֶג ןעֶגעֶוְמעֶגייַד
 :עַנ ןעֶליוִו ץמוג ןייַז טיִמ זיִא גּוא

 םיִכָאְלַמ נוא הָריִקֲע רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַג
 נוא טְנייוועֶג ןעֶּבאָה ּלעֶמיִה ןּופ
 -רעֶד ,רעֶסאוַו יונ ןעֶרעֶרְמ ןעֶסיִלְּפעֶג
 בֶקֲעַי ןּופ תּוכְז םעֶד זְנּוא ןְנאַמ
 רעֶפְטנֶעעֶג םֶהיִא טְסאָה ּוד סאוָו
 טאָה נוא ,רעֶמאַַו עֶנּורְּב רעֶד יב
 ייַּב ךָאְלַמ םעֶד טיִמ טְלעֶגְנאַרעֶג ְךיִז
 םעֶד זָנּוא ןְנאַמְרעֶד ,רעֶסאוַו םעֶד
 לֵאָרְׂשִי לכ נּוא ןרֲהַאְו הָׁשֹמ ןּופ תּובְז

 ןּוהְמעֶנ ייֵז טְסאָה ּוד נּוא םִי םעֶד
 ,רעֶסאוַו םעֶד ייַּב רעֶדנּואו סיֹורְנ
 עשוהי ןּוּפ תּוכְז םעֶד זָנּוא ןְנאַמְרעֶד
 ןעֶטְלאַּפְׁשעֶג םֶהיִא טְסאָה ּוד סאו
 - סאָד רעֶּביִרַא זיִא גּוא ןֵרְרִי םעֶד
 תּוכְז םעֶד זְנּוא ןְנאַמְרעֶד ,רעֶמאוַו
 איִבָנַה עֶׁשיִלֲא גוא איִבָנַח ּוהָיְלַא ןּופ
 רעֶדְנּואוו ןּוהְטעֶג ןעֶּבאָה ייז .םאוָו
 זנּוא ןְנאַמְרעֶד ,רעֶסאוַו םעֶד יי
 ןופ וא םיקידצ עֶלַא ןופ תּובְז םעֶד
 ןַא זָנּוא אָ נוא ,םיִדיִסֲח עֶלַא
 גּוא ְןאַמ ןיימ טיִמ ףיִס ןעֶּבייַרְׁש
 ןופ ְךּוּב םעֶד ןיִא רעֶדְניִק עֶנייֵמ

 ;ןמָ ,םיִטּוג םעֶלַא נּוא , פל | 2-2 יז ראַּפ טְסאָה ּוד םאוָ

 21 (ט"ע רוזהטק
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 :גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ייֵּב ףיז טְניִפעֶג ,'ףֶלֶמִה, ויִּב ןענעןנאב פאב

 ְךֶלֶמַה
 :אָׂשִנְו םָר אֵקְּכ לַע בֵׁשֹוי

 םיִקיִדַצ ּונְנַר בּותָכְו .ומש ׁשֹודְקְו םורמ ,רַע ; ןכוש
 ; הָלֵהָת הָואָנ םיִרָׁשִיַל ,

 ;םָמֹורְתִּת םיִרָׁשֹי יִפְּב
  ְךֵרָּבְתִּת םיקידצצ יִרְבִרְבּ
 :שדקתה םידיִסִח ןֹוׁשְלִבּ
 : לָלַהְתִּת םישודס בֶרֶקְנּו

 הנרּב | לֵאָרְׂשִי תיֵּב מע תובבְר תֹולֲהְקַמְבּו
 רוד לבב ונכלמ ךמש רַאּפְתִי

 אייר

 שפנל אפרמ
 ,ןעֶּבייַרְׁש םיִלְּבּוקְמ יֵלֲעַּב יד טיִמ םיִנֹואְנ יָד

 טיירש ןְזַח רעֶד סאוָו ראפ םעמ םעֶד
 יִד יִדְכִּב ,לֹוק ףיוה א טיִמ ,יָדָלָמ
 עֶׁשיִרּוי ףיֹוא גֵרְּטִקְמ ןעֶנעֶז םאוָו םיִגיֵרְטקִמ
 ןעֶלעֶֶו ,,ןּוהְטְּפֶא זָנּוא ןופ ךיז ןעֶלאָז דְניִז
 , לשמ יִּפ לע ןייטשרעפ ךאז יד ריזכ
 ,ריִחָי ןֶּבַא טאַהעֶג טאָה רעֶגיִד ס'גינעק םעֶד ןּופ ןאמ רעֶסיֹורג ַא

 ןעֶכיִלְגיִנעֶק םעֶד
 טאָה רֶע ,תֹולֲעַמה לָּכ טיִמ ןעֶזעוֶועֶג זיִא רֶע

 .קְלאָפ םעֶר ּוצ ןעֶזיוִועֶּג ףיז טאָה ְךֶלֶמ רעֶד ןעֶו

 נוא ןעֶראָועֶג םיִויִדאָהעֶג | זיא
 גּוא , רעָמקאראח ןעֶלעֶרייֵא ַא רֶהע
 ןהעְז וצ טאַהעֶג ּבָעיֵל ָףיא

 ו ו ו" 5 5555 =

 םייח רוקמ
 ּפְלעוֶו יד םיִׁשֹודְקַה םיִרָפִמ ןיִא ןעֶניִפעֶג ריִמ

 ןעֶד ,ןה רעֶד טיט ןעֶראוָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ויא
 יד זַא ןעֶוייַו ּוצ ןעֶפָא ןעֶטְניִא יא ה יד
 יד ןיִא ְךיֹוא .ןייֵרַא םֶגֵהיֵנ ןיִא ןעֶלאַּפ םיִעָשְר
 טְקאַהעֶג פא ןייא ויִא ןך רעֶד ןופ םייַנ עקניל

 םוצ ראָנ ּוליִפֲא ןעֶו וא ןעעיו] גצ עֶלעֶסיִּפ

 דיִחָנ ןֶּב רעֶנ
 ןעֶמּוקעֶּב טאָה רֶע ,ףיֹוה

 אד

 ,ּגאְפ ןעֶטְׁשִרֶג םייב ךיז טְניִפעֶג ,'הְָׂשֶע הֶנֹומְׁש, עֶדְנֶע ויִּב 'ּדָלַמַה, ןופ ׁשְטייט יד
 18 21 א (ט"ע רוזחט)
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 יי .ְךיָנָפְל .םירּוציה לָּכ תַבֹוח ןֵּכֶׁש ,רֹודָו
 .;ללהל ,תּודֹוהְל  ,ּוניִתובָא יהלאָו ּוניֵהֹלֲא
 הָלֵעַל ,ְּךֵרְבֶל ,רֵרֵהְל ,םֵמֹורְל ,רָאָפְל ,ַחָּבַׁשְל
 דַוָד תֹוהְּבִׁשִתְו תֹוריִׁש יִרְבִד לָּכ לע ,סלקלו

 :ךֶחיִׁשְמ ,ּךְרְבַע ישי ןֶּב
 .שודקהו לודגה ךלמה ,לֵאָה .ּונָּבְלמ דֵעָל ְּךְמִׁש חַּבַּתְׁשִי

 יהלאו ּוניֵהֹלֲא יי הֶאָנ ְךֶל יִּכ .ץֶרָאָבּו םִיַמָׁשַּ
 ,הָלָׁשְמַמּו זוע .הָרֶמִזְו ללה ,הָחָבְׁשּו ריש ,ּוניֵתֹובֲא
 .תוכְלמו הָׂשָרְק תֶרָאְפִתְו הָלִהְּת ,הָרְובְנּו הָלֶדָנ חַצָנ
 יי הֶּתַא ְךּורָּב :םֶלֹוע דעו הָּתַעַמ ,תֹואָדֹוהְו תוכרּב
 ןֹודֲא ,תֹואָרֹוהַה לֵא ,תֹוחָּבְׁשִּתַּב לדג ,ְךֶלֶמ לא
 :םיִמְלֹועָה יַח לֶא ,ְךֶלֶמ ,הֶרָמז יִריִׁשְּב רֵחֹוּבַה ,תֹואָלְּפִנַה

 :יתֹולֲעַמַה ריש, םעֶד אָד ןעֶמ טְגאָז רעֶמְרֶע לֶהיִּפ ןיא

 ,יִלֹוקְּב הָעְמִׁש יָנדֲא :ָיָי ְךיִתאָרְק םיִקַמֲעַמִמ ,תֹולֲעַמַה ריש
 רמשה תֹונֹוֲע םִא : : ינונחת לוקל תובּושק ְךיֶנְזַא | הָניְהִּת

 יתיוק : אות ןעַמְל ;הָהיֵלְסַה ףֶמֵע יִּכ :דומעי ימ יָנֹדֲא ,ּהָי

 רֶקֹוּבַ םיִרְמּוׁשַמ יֵנֹדֲאַל ִׁשְפַנ :יִּתְלָחֹוה ורָבְדלְו ,ישְפִנ הָתְוק ַײ
 א "יי" ללא ר "רו, 7", זי דלא א "ללא יא

 םייח רוקמ
 לָׁש ֹונֹוּבִר רעֶד טְגעַּפָע .הֶבּוׁשְּת ןּוהְט ייֵז ףיש
 ןָא טְמעֶנ גוא עֶלאַריִט א םייג רעֶד ןיִא םָלֹוע
 םעֶד ראפ ןעֶמ טייֵרְׁש םּורְד . הֶבּוׁשִּת רֶעייֵז
 פיפ ,ה ,ה ,ַה לֶהאָמ ראָּפַא ְךֶלֶּמַה טְראוָו
 םעֶד ההא - וי - ןצ ומבמ , ןייוֵועֶג םיֹורְגַא
 רֵּתֹוח לאָו רעֶּטְׁשְרעֶּבייֵא רעֶד .עֶלעֶרְיִט ןעֶגיִטייֵנ
 ןעֶמעֶנ ּוצ ןָא דֹובָּכַה אֵמָּכ תַּחַּתִמ ןייג הֶריִּתֲח
 ןעֶמּוק ןעֶנעק לאָו ןעֶמ סאָד . הָבּוׁשְּת רעֶנְנּוא

 :אגה ְךּורָּב שידקמ םיִכָלְּמַה ֵבְלַמ ְךֶלֶמ םוצ

 שפנל אפרמ

 ּטיִמ ןעֶׁשְטְנעֶמ לְהיִּפ ןעֶמּוק ןעֶנעֶלְפ ןאַד
 רעֶדְניִזעֶּב רעֶרעֶי טעֶּביִג עֶנעֶריִׁשְרעֶפ
 , ריִמ ףֶלעָה ְךֶלָמה יָנֹודֲא ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה
 םֶכְח רעֶסיֹורְנַא ראוו סאוָו ְךֶלֶמ רעֶד
 רעו ייֵרְׁשעֶג םעֶד טיול ייֵטְׁשְרעֶּפ טְנעֶלְפ

 ןעפיט ןּופ טנייוו נּוא רֶהאָו טְגאָז סֶע

 יד ,ןעֶפְלעֶה רֶע טְגעֶלְפ םעֶר ,ןעֶצְרעֶה
 םעֶד ייַּב ןעֶנעֶז ףֶלָמַה יִנֹודֲא רעֶטְרעֶוֶו
 ,ץֶראַה נּוא ןעֶראוָועֶג עַכְקִנ יוזא דְניִק

 = םיֹורְג טימ ךֶלֶמַה יגודא ןעיירש רֶע טְגעֶלְפ ְךָלֶמ םעֶד ןְהעֶז רעֶד טְגעֶלְפ רֶע סאָד
 ףיז טאָה טייַצ א נוא ,טאַהעֶג ּבֶעיִל רֶעיִיֵנ ךיוא םֶהיֵא םאָה ְךֶלֶמ רעֶד ,טְפאַׁשְּביִל

 ,גַעְְג ןופ פארא זיא נוא דְלאוַו ןעֶסיֹורְג א נוא ןעֶראַּפעֶג דוא ןָהוז רעֶב טְכאַמעֶג

 יר 14 21 א (ם"ע רוותמ) =



 25 הסק | הנשה שאר 5 ב םויל תירהש

 הָּבְרַהְו ,דֶסָחַה יי םַע יִּכ ,ָיָי לֶא לֵאָרְׂשִי לֵחֵי : רקובל םירמוש
 ;ויָתֹונֹוֲע לּכִמ לֵאָרְׂשִי תֶא הֶדְפִי אּוהְו ; תודפ ומע

 :הטה םליעמ יִּכ ףיִרְסְמַנ יי ְךיֶמֲתַר רֹוכְז 1 רמאֹל ָּתְרַּבַד רֶׁשֲאַּכ יָנֹרֶא ַחֹּכ אָנ לַדְנָי הָּתַעְו

 .ּהיִתּוכְלַמ ְךיֶלְמִיְו ּהיֵתּועְרִכ אָרְב יד אָמָלֶעְּב .אָּבַר ּהיַמְׁש שדקתיו לֵדֵגְתִי

 ּורְמֶאְו בירק ןמזבּו אָלְנֲעַּב ֵאָרְׂשִי תיּב לָכְד יֵיחְבּו ןוכיִמויִבּו ןוכייחּב
 הֵּּתְׁשִיְ רבתי ,איֵמְלַע יֵמְלַעְלּו םלַעְל ֵרָכָמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהָי ,ןֵמָא
 ,אָׂשְדּוקְד ּהיִמָׁש ללַהְִיו הָלֲעְתִיְ רֶדֵהְתִיְ ֵׂשַנְתִיַו םָמּורְתִיְו רֵאַּפְתִיְ
 אָתָמָחְנְו אָתָחְּבׂשּוּת אָתְריִשְו אָתָבְרַּב לַּכִמ אָלֲעְלּו .אָליֵעְל אּוה ךֶרְּב

 ; ֵמָא ורְמָאְו 'אָמְלָעּב ַריֵמֲאַר

 .ָךֵרָּבְתִי לקה טנא ּוכְרַּב טאו ןמ שר שמ
 םֶמורַתְיְו רֵאָּפְתִיְו חַּבְַּׂשִיְוְךֵרַּבְתִי :ְךֶרֹ במה יו תא ּוכְרּב ןזח

 ְךֶלֶמ לש ומָש אשנתיו

 אוה ךּורַּב שודקה םיִכָלְמַח יִבְלַמ ְךֶרֹבָמַה י יו ָךּורְּב חו להק
 ןורחא אּוהְו ןושאְ  אּוהָש

 בָבּורָל ולוס םיִחלֶא ןיִא ויָרֲעְלַּבִּ ;דָע ו םִלועְל
 ְךּורָּב ';הָלִהְתּ הָבְרִּב לַּכ לע םָמורְמ ומְׁשֹו , ויָנָפְל וזְלֶעְו ומש ּהִיְּב תֹובְרֲעַּב

 :םלְוע דַעְו הָּתַעַמ ךָרוכְמ ַײ 2 םֵׁש יִהְי ,דָעְו םָלֹועְל ותּוכְלַמ דֹובּכ םש

 אֵרֹובּו רוא רָצּוי ,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניַהְלַא יי הֶּתַא ורב
 ;לֹּכַה תֶא אֵרֹובּו םולַש תשע .ךשח

 ,לָפאֵמ תֹורֹוא םייַח רֵצֹואְּב םֶלֹוע רוא
 ;יִהָיַו רַמָא

 רָאָּפְתִי ְּךְמֶׁש .בָצְמ קֹוחְרַמ ְךיֶרֵמָאַמ ןֹומָא ְךֶלֶמ
 ְךֶלֶמ ;בֵצִנ ְךֶרֶבֶד יי םֶלֹועְל . בֶציְתִי ְךֶָדֲעַּ
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 שפנל אפרמ ט"ע שוריפ
 עֶרְליוִו יִד ןופ ןעֶמּורְּב םעֶד טיִמ קעֶרְׁש יד ףֶלֶמ רעֶד זיִא רֶע סאוָו טאָג ויט ְךֶלֶמ

 טְרְהיִפְרעֶפ טייונ יֹוזַא םֶהיֵא ןעֶּבאָה תליח נָא טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןופ

 רייֵר עֶנייַד ינטפ .םיוש ןייַז ןיִא ןעְניוצְרעְד זיִא סאוָו הָרֹוּת יד ןעֶּבעֶגעֶג טאה
 ןייד סאָד דְנאַטְׁשעֶּב ַא טאָה ןָא םֶלֹוע תַאיִרְּב ןופ טְנאָזעֶג טְסאָה ּוד סאוָו
 ּוד םאָד תּובְז םעֶד ןיִא לֵאָׂשִי יד ןעֶכאַמ ּוצ טְכעֶרעֶג ןעוֶועֶג זיִא ןעֶליוִו
 ּוד זא טאָג וד ול .הרוה יד ןייז לָבקִמ ןעֶלעוֶו ייֵז זַא ןְהעֶזעֶג טְסאָה

 טסָאה 8 20 א (ט"ע .רוזחמ)



 הנשה שאר לש ב םויל תירחש 6
 םקורמ ָּתְלצִה ןיִדְמ א שעמ םֹויַה ְךְתֹולַכְּב
 ןֵכ ומָּכ תג ְךָלֶמ :ְךָתָנּומֲא רֹודָו רֹודָל .ְּךֶתָנּומְתִּב
 ,םֹויִא ָךְתֶאְׂשָמ טֵלָמִהְל רּובֲע ,םויָדַּפ ֹומיֵאצֲאצְל

 ; םֹויַה ּודְמָע ְךיֶמָּפְׁשִמְל

 -ךֶדֹובְּכ תֹוּברַהְל םאְׂשִנְו םלטנ .ְךיֶדְבֹועְו ףיִדֵע תֹוָצִמ ירמוש ןזא
 : שודק .ךיֶדָבֲע לֹּכַה יִּכ

 ףְתָרֲע רכז .םֵדְקִהָל ְףיִמֲחַרְּב םָנְרַק םִרָהְו .םֶדְדֹועְל יִחָתָל ְףיִׁשָרוד רוכְז

 ַעּוׁשֲעַׁשְּב תֶבָמְסִנ .ףתולחל בָהאְּב ל ףיֶרֲחַא הָכּוׁשְמַה רֹוכְז ?םֶדָק תינק

 ט"ע שוריפ שפנל אפרמ
 = הָנָשַה שאר ןיִא טְנייַה טְגיִדְנֶעעֶג טְסאָה רֶלאוַו נּוא ףיט ןעֶכאָרְקְרעֶפ זיא רֶע ויִּב
 טפאַשְרעֶטְסְנייֵמ ןייד ןּופ קְרעוֶו ּוד יד וא םיִרעֶּביֹור ּוצ ןעֶלאַפעֶג זיא רָע
 ןְהעֶנעֶג ןעֶּבאָה סיִרעֶּגיֹור יד ,ןייַרַא דְנעֶה
 זיִא רֶע סאו אַרב םָרָא זיִא סאָד א ,ׁשְטְנעֶמ רעֶנייֵׁשַא זיא רֶע א

 ,הָנָׁשַה שאר םּוא ןעֶראַוועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב
 ןושאִרֲה םָדֵא םמורְפ .טַּפְׁשִמ נּוא ןיר ןּופ ןעוֶועֶג ליִּצַמ םֶהיֵא טְסאָה ּוד ןידמ

 ןעֶד טְלאַטְׁשעֶג ןייד ןיִא ןעֶראוועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ןיִא טְּבעוֶועֶג זיִא רע םאוו

 תַעַרַה ץֵע םעֶד ןּופ ןעֶסעֶנעֶג טאָה רֶע לייונ ןעוֶועֶג הָתיִמ בייח זיִא רֶע

 ןייז טְקְנעֶשעֶג םֶהיֵא טְסאָה וא ןעוֶועֶג םֶתַרְמ םֶהיִא רעֶּביִא ְךיִד ּוטְסאָה
 . דָסֶח ןּוהְמ ּוצ ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רוד ןייִא ןּופ זיִא טייֵהָראוָו ןייַד ול .ןעֶּבעֶל

 יוזא םֶדֶא ןּופ רעְדניק יד ּוצ גְנּוזייֵלְרעֶד א ןעונענ רזונ טְסאָה טאָג וד ּדֵלֵּמ

 ןעֶניִרְטְנַא ןעֶלאָז ייֵז יִרְּכ יי .ןיִד םעֶר ןופ טְזייֵלְרעֶד םֶהיֵא טְסאָה ּוד יו
 לֵאָרְׂשִי עֶלַא ךיֶטָּפְׁשִמְל ,טאָנ רעֶגיִטְכְראַפ ּוד םֹויָא ,טֶכְראַּפ ןייב ןּופ שֶרעוֶו

 ;טָּפְשִמ םּוצ טְנייַה ןֶעייֵמְׁש

 זַא ריִעֵמ ןעֶגעֶז גוא תוצַמ עֶנייֵד ןעֶטיִה ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד תי יֵרְמּוש
 טאָג ּוד םּורָד טיי .ריִמָּת ְךיִד ןעֶניִד ייֵז נוא טאָנַא טְסיִּב ּוד ראָנ

 עֶלַא ןעֶנעֶז ייֵז ןעֶד דובָּכ ןייר ןעֶרעֶמ ּוצ ייֵז ְךייֵהְרעֶד וא ייֵז בייֵהְרעֶר
 ;טאָג רעֶגיִלייֵה ּוד שיא ,טְכעֶגְק עניי

 י"ג ןעקְהאטְש ּוצ ןעֶּבעֶל םּוצ ,רעֶטְׁשְראָפ עָנייִד קְנעֶרעֶג ּדיִשִֹוד רוכְו

 .ןיִר םעֶד ראפ םיִמֲחַר ןייַד ןעֶרעֶדעֶּפ ּוצ ייֵז ּבייֵהְרשֶד גּוא פו

 ּוד סאוָו רֶעיִרְפ ןופ טְפוקעֶג ייֵז טְסאָה ּוד םאוָו הָרָע ןייד קְנעֶרעֶג ריגו

 ןעֶגיֹוצעֶגְסיֹוא זיִא יִז טאָר קְנעֶרְג יו ,םִיַרְצִמ ןופ ןעֶגיוצעֶגְסיֹוא ייֵז טְסאָה

 ןיִא טְנְהעֶלעֶג ןָא זיִא יז מס .ְךיִד ןעֶמעֶּב ּוצ טְפאַׁשְּביִל טיִמ ריִד ְךאָג

 וד 16 21 (ט'ע רוזחמ)
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 ףְריִכְרִּב .ֹובְרְקָל ְּךֶעֶׁשִי םוי רהמּו רוכָז : ףֵתָלֲחַנ טֶבְש ָּתְלַאְנ .ףֵתָלֲחַנ תַר

 רב תְנַכָׁש הֶז רה ,אֹכָל ְךיֶתֹונּכְׁשִמְבּ תווֲחַתְשִהְל
 יִתָלַפְת יֵנֲאַו ,ןֹוציִחְו יִמיִנַּ םַפיִרְמַה םקּוח ,ןאצַה יִריִעַצ רקי םיִמֲחַרְּב וה

 :שודק .ןוצְר תֵע יי ל

 רֶכָזַהְל לי ןרֵקְּב .ויָניִנֲעְּב עוקת אָּב ֹונֵמְז רָפוש
 ףֵרָח רֶפֹוׁש :ויָנְרְַּב ךֵבְסַּב זַחֲאָנ רַחַא .ויָנּוחְבִל =

 ,דֹומֲחַּת ונלדצלו והָרְכְז םוחר ,דֹומֲעַל קֹוחְרַמ הָנָחַמַה
 יִמְל הָסָּכַּב תסכט רפוש :דֹואְמ קָוחְו ךלוה רפושה

 אשרא רש

 שפנל אפרמ ט"ע שוריפ
 ףיו ייֵז ןעֶּבאָה ,רעֶטְנעֶרעֶלעֶג רעֶסיֹורְגַא ןיִא יז סאוָו הָרֹוּת רעֶד ןופ דייֵרַּפ יִד
 טעו ןאָזְרעֶּפ ַא יֹוזַא ןעוֶו סאָד טְרעֶלְקעֶּב טְסאָה ּוד ָּתרַאָנ ,רֶעייַפ וצ עֶביִלְנעֶג

 לייא נוא קְנעֶרעֶג יו .ּבֶרַא ןייד ןעֶנעֶז 2 סאָוו לֵאָרְׂשִי יִד טְזייֵלעֶנְסיֹוא

 ןיא ןעקנּב ךיז ריִמ ןעֶלעוֶו יט .ףליה ןייד ןופ גאָט םעֶד ןעֶגְהעֶגעֶג ּוצ
 גְראַּב םעֶד ּוצ גְנּואּור ןייד ןיִא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו גוא ּויִמיִנׁשפִגּו ,ׁשיִלאָּפ ןייַר

 .;טְהּורעֶג םֶהיֵא ףיוא טאָה הָניִכְׁש ןייד סאוָו ןֹויִצ
 סאוָו לֵאָרְׂשִי יד ןעֶכאַמ בּושָח וטְסְלאָז טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד טיִמ ימי םיִמָחַרְּב

 ּוטְסְלאָז ייַפְׁש רֶעייֵז פקח .ףאש עֶגְנּוי יד ּוצ ןעֶבעֶלְנעֶג ןעֶנעֶז ייֵז = |
 .ץראל ץוח ןיִא רעֶדַא לארשי ץֶרֶא ןיא ןעֶנעֶז סאוָו יִד יסי* .ןעֶזייֵפְׁש ייֵז
 ,הָלִפְּת ןיימ ןעֶמעֶנ ןָא טְסלאָז ט טאָג וד סאָד ןוצְר תֶע ןייא ןייז לאָז םִע יונ

 :םאָג רעֶגיִלייֵה שידק
 יִװ יֹוזַא ,ןעֶזאָלְּב לאָז ןעֶמ ןע ָמּוקעֶג זיִא רָּפֹוׁש ןופ םייצ יִד !יפז רָּפֹוׁש

 יד ּוצ לאָז סֶע יִדַּכ ֵגוהִל | .ןעוֶועֶג ןקתמ ןעֶּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא
 םעֶד ףיוא ומ ,תובָא עֶּטְביִרְּפעֶג יִד ןופ תּוכְז רעֶד ןעֶרעוֶו טְכאַרעֶג לֵאָרְׂשִי

 רעֶר ןעֶמ ּטאָה ןעֶגְנערּב ןֵּבְרקַא ּוצ ןיקָחְצִי טְלאָזעֶג טאָה ןעֶמ סאוָו טֶרָא
 םּורַא נוא ןעֶמּונעֶג ןא ןעוֶועֶג זיִא רֶע סאוָו רעֶדיוִו ןייֵא ןעֶמּונעֶג ְךאָנ
 טאָה לֹאָמְטְסְנעֶד גוא םיוב ןעֶראַד ַא ןיִא רעֶנְרעֶה עֶנייֵז טיִמ טְלעֶקיוִועֶג
 גוא 'תֹורֵצ ןייז ןעֶלעוֶו רעדניק עֶנייֵז ףיוא זַא ןעֶריֹואווְׁשעֶג םֶהְרְבַא ּוצ טאָנ
 ןופ תּוכְז םעֶד ןעֶקְנעֶרעֶג ייֵז רֶע טעוֶו תֹוריֵבֲע טיִמ לּופ ןייז ןעֶלעוֶו ייֵז
 םעֶד ייַּב לֵאָרׂשִי הָנֲחַמ יד ןעקאָרְׁשְרעֶד טאָה רפוש רעֶד יזש ,הָדיִקֲע רעֶד
 .ְמעֶראַּבְרעֶד .םּוחַ .ןייֵמְׁש ןעֶטייוֵו ןּופ טזּומְעְג ןעָּבאַה ייז םאָד נס גְראַּב
 וצ ןעֶּבאָה טְסּול טְסְלאָז נוא רפוש ןעֶגיִזאָד םעֶד קְנעֶרעֶג םאָג רעֶגיִד
 טייֵרְּבעֶג ןָא גוא טְריִצעֶנ ּוטְסאָה רפוש םעֶד פיש ,זָנּוא ןעֶבאַמ טְכעֶרעֶג
 לֵאָרְׂשִי יִר וצ *הָפָב טְסייֵה רֶע סאו הָנָּׁשַה שאר גאָט םעֶד ןיֵא ןעֶזאָלְּב ןצ

 םָאװ 1 9 בה של רוזחמ)
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 ועקת .רֶפָּבִתִהְל רופְכְּב ממ ןובושי ,רָפָע הָנָמ
 :רפוש ׁשֶדֹוחַב

 ויָתֹונְּבְרַק אֹורְק םֶעְדִי .רֵּפְׁשַהְל םֵעֹונְּב ֹותָלֲחַנ ןֵנָח לא זח
 000 .שודק .רָּפ רושמ ייל בַטיִתְו ,רָפְסַמְּב

 - ןעּכ .וְׂשַנְתַהְּב םָניִד קָרְקַבְל הָפוצ .ואָשַנָל םיִרָׂשיֵמְּב םיִמַע טֹוּפׁשִי ְךֶלֶמ |
 םַּפְׁשֶמַּב הַּבְגִי יח ּודְֵ הַקָדְצִּב שרקנ "רי ֶלֶמ ;ואָמָּכ טַּפְׁשִמַל |
 בורק ,ומֲאנּכ רֹוּכְִי םֵחַר זָגֹורְל למ ;ֹודְבֵע טַּפְׁשִמ תושעל ,ֹודְּבַּכְתַהְּב

 :ומֹויְּב םוי רַבְד לֵאָרׂשִי ומע ,ֹומָׁש םיִרֲחְיְמַה םע קיִדְצִמְל

 0 ט"ע שוריפ | שפנל אפרמ
 קּוסָּפ רעֶד טְגאָזעֶג זיִא ייֵז ףיוא סאוָו ןיצ םימ רֶע ןעק ןעֶטְלאַה טיִמ ייֵז טיִמ
 ייֵז ןָא ןּובּושו | "בקעי רפע הָנְמ ומ ןעֶּבאָה ייֵז ,ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶצְטיִנ לֶהיִפ הָמְכֶח
 טיִמ נוא ןעֶמּוג טיִמ רעֶנעֶלְּפ טְגייֵלְרעֶפ
 רפוש םעֶד ןופ לוקה םאָד עֶרעֶה ,ןעֶנאַטְׁשעֶגּוצ יי וצ זיִא רֶע זיִּב ,ןעֶנייַב

 ןע סיי טאָנ טאָה םּורָד ּעָמ רֹוּפּכ וי םּוא ןייז לָחומ ייֵז לאָז טאָג יִדּכ
 :רָפש ןעֶזאָלְּב יִרָשָּפ שרוח ןיִא = |

 ּוצ רעֶטְרעוֶו עֶסיִז טיִמ ,לֵאָרְׂשִי ּבֶרַא ןייז טְמעֶראַּבְרעֶד טאָה טאָג וטל לֶא
 ןעֶיייִל אוק .ןע םיוִו טְזאַלעֶג יוז טאַה רֶע םאוָו טיִמ רעֶד ,ייז ןעֶנייֵׁשעֶּב <

 יִד ןּופ הָׁשְרַּפ יד נא בֵיִתְו ,לֶהאָצ רעֶד יִמ תונָּבְרִק יִד ןּופ רֶרֵס םעֶד

 ןייַז ןעֶמּונעֶגְא נּוא םִאָנ וצ ןעֶלעֶפעֶג לאָז ןעֶנֶעייֵל ריִמ סאוָו .תונָּבְרה

 ּוד שימ ,ןעוֶועֶג בירקט טאָה ןושאְרָה םָדָא םאוָו סֶקָא רעֶד וו רעֶסעֶּב
 ;טאָנ רעֶגיִלייֵה <

 רע יפי .םייֵקְנעֶטְראַפְטְנעֶר טיִמ טְלעֶוֶו יִד ץֶמָּפְׁשִמ טּוהְמ טאָנ שי למ
 ןעֶטְכעֶרְנָא םּוהְמ רֶע וג .ץָטַּפְׁשִמ טְכעֶר לאָז רֶע םיִׂשֲעַמ עֶלַא טקּוק |

 ןייֵלַא טְרעוֶו רֶע ,גיניק רעקךאמש רעֶד טאָנ "למ ,טָּפְׁשִמ םּוצ לְהיִטְׁש ןייַז
 -רעֶד זיִא רֶע הג טאָג רעֶגיִרעֶּבעֶל יפ .טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ְךֶרּוד טְגיִלייֵהעֶג
 ןּופ טָּפְׁשִמ םעֶד ןוהמ ףצ תושעל ,טְכיִלְרֶעעֶג זיא רֶע ,טָּפְׁשִמ ןיא ְכייַח

 ןעֶנְרעֶצ יז ףיוא לאָז טאָנ יֹּואָר ןעֶנעֶז לֵאְרְׂשִי יִד ביוא ול .טְכעֶנְק עֶנייַ

 ױזַא מָאל ,ףיז ןעֶמעֶראַּבְרעֶר וצ םֶה רָרְבַא ןופ תּוכְז םעֶד ןעֶקְנעֶדעֶג רֶע לאָז

 .םאָנ :ייה .םֶהָרְכַא ןּופ תיִרְּב םעֶד ןעֶקְנעֶרעֶג לעֶוֶו ְךיִא טְנאַזעֶג טאָה רֶע וו

 | .ןעֶמאַנ ןייז ןעְניִצְניִא ייֵז סאוָו קְלאַפ סאָד ןעֶבאַמ וצ טְכעֶרעֶג .טְנעֶהאַנ זיִא
 ;נאָט ןעֶביִלְטיִא עַמְׁש תאיר ןע ןעייל לֵאָרְׂשִי קְלאַפ וז מא -

 הארי | 2 29 (ש" 2 רוזחמ)
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 תּוכָלַמ ְךֶתּוכְלַמ .םיִמָי ְךֶרֹואְל ְףֶלֶצְּב תויֲח .םיִמיִמְתִל ףֶרֶרֵהְו ףֶלֶעַּפ הָארַי ןח

 ;שודק .םיִמָלֹוע לָּב

 ומיִפְּב ְּךְתֶלִהְּת רָדֵא .הָכְרֶעְל ְּךנֶחְלָׁש תחנ ךיוקמ רוכז
 םימע יֵביִדְנ רֹוכְז : הָכְרְבִל קידצ רֶכְז ,הָבְרּבתַהל

 יי דָסָחְו .םֶלָעְנְו ןודזמ ְךיִדָבֵע ךושח ,םֶלֹועָה תובא
 ,הָדּודְּב תֶבָשויִה םֶלָש תַּכּוס רוכז :םֶלֹוע דַעְו םָלֹועַמ
 הָנְלִנָּת ןֹיִצ רה חמשי .ּהָדֲעַמְלּו ּהָתֹוא ןיִכָהְל הָשּוח

 | ; הָדּוהְי תֹונְּב
 ןורָּל . ,יי ' םעונְּב תוזחל רכזי ,יַנּומֲא ּןבֵתַּכִי םלוע יחל ז

 :שודק וו \ לָכיִחְּב

 ואָבּו .רּושקְב םָלֹוע תַחְמִׂש תֹוטֲעַהְל .רּושאְּב עַמְׁשִנ ולוק תַרְבַע רַפוש
 עיִמְׁשַהְל תּורח .םִיַרָהנ יֵרְבעְּב לוק ץצַ רַפוׁש ;רּוׁשַא ץֶרֶאְּב םיִדְבֹואָה

 שפנל אפרמ ט"ע שוריפ
 עֶנייֵז ןְהּוטעֶג םיֹוא םֶהיֵא ןעֶּכאָה ייֵז ;ןייִש.ןייד נּוא קְרעוֶו ןייב 1283 הָאָרָי

 םֶהיֵא ןעֶּבאָה נוא ,רעֶדייֵלק עֶרֶעייֵהְט שָדְקְמַה תיּב סאָד זיא סאד ןטייק

 יִד ויִא הָכּולְמ ןייַד פוט ,לֵאָרְׂשִי עֶמּורְּפ יִד וצ ןעֶרעוֶו ןְהעֶועֶג לאָז
 :םאָג רעֶניִלייֵה שדג ,הָכּולִמ עֶנעֶּבייֵא

 *עֶועֶג ןייַד פט ,ריִד ּוצ ןעֶפאָה יז סאוָו לארשי יד קְנעֶרעֶג ךיִוקִמ רֹוכְז
 ןעֶלעוֶו יא . ןעֶּבאָה הָסָנְרַּפ ןעֶלאָז ייז םאָר ןעֶמְכעֶר וצ ןַא ׁשיִמ ןעֶטְפעֶנ

 תובָא יד קְנעֶדעֶג וו ,ליומ רעייז יִמ ןעֶּביױל ְךיִד ביול עֶנייֵט ןייא ייֵז
 ןּופ טְכעֶגְק עֶנייֵד דיימ ראַפ תּוכָז רֶעייֵז ךֶרּוד נּוא דפ .טְלעוֶו רעֶד ןופ
 רָמָח םיִמאָנ גוא רש ,גָנּוׁשְּב רעֶדָא דיִזֵמְּב ןּוהְטעֶג ןעֶרעוֶו סאוָו דֶניִז יד
 ,ׁשֶרְקַמַה תיֵּב םאָדקְנעֶדעֶג יו ,נעָּבייֵא זיִּב געֶּבייֵא ןופ ןייֵמְׁש ייֵּב דָנּוא לאָז
 נא יִז ןעֶטייֵרְּבְנָא וצ לייַא הש ,םֶסיוִו זיִא נוא ןייֵלַא טְציִז יז םאוָו ָהָׁשוי
 ןויצ ןופ גְראַּב רעֶד ְךיִז שו לאַמְטְמְנעֶד תַמְׂשִי ,יִז ןעֶנְהעֶל ןצ רעֶטְנּוא

 ;ןייַז גיִטְסּול ןעֶלעוֶו הָדּוהְי ןופ רעֶפְרעֶד יִד גּוא ,ןֶעייֵרְפ
 .עֶגיִטַפאַהְראוָו ןיימ ןעֶרעוֶו ןעֶביִרְׁשעֶגְנָא ןעֶלאָז ןעֶּבעֶל גיִּבייֵא וצ 57ש ויה

 םִלֹוע זיִא סאָד טאָנ ןופ טייֵקְסיִז םאָד ןְהעֶז וצ ןייַז הָכֹוז ןעֶלאָז ייֵז יט
 | :םאָג רעֶגיִלייַה ּוד שי .אָּבַה

 ןעֶרעוֶו טְרעֶהעֶג טעוֶו רָפוש לוק םעֶד ןּופ גְּורְהאַפְרעֶּביִא סאָד תר רפוש
 ןעֶראָלְרעֶּפ ןעֶנעֶו סאו לֵאָרְׂשִי ןעֶמיק ןעֶלעוֶו יי ,טייֵקְראַטְׁש טיִמ

 יִד ּוצ לוק ןייז ןעֶטייֵרְפְׁשְסיֹוא טעוֶו רפוש רעֶד יו .רּוׁשַא דְנאַל ןיִא
 םיטבש | 7 (ט"ע = רוזחמ)
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 ,ׁשֶדקְתִהְל חַרָצִי רָרָפְסּו תַפְרָצ רָפֹוׁש : םיָָצְמ ץֶרֶאְּב םיִחָדְנַהְו .םִיָרְפֶאְו הָרּוהְי
2096 

 :ׁשְרוקַה רַהְּב יַײל ּווֲחַּתְׁשִהְו .ׁשֹדַחְי חַצָנ עַּבְרַאְּב םיִצּופְ
 שוקה רַהְּב .םִיַלּוכְג לֵכְּב ְףֶדֶבֶעְל הֶלָס .םִיַלְִכְּב ַנועְׁשֶצַׁשִי ףיֶמּוחַנ יִרְמֶא ןוח

 ;שֹודָק ,םִיַלָׁשּוריִּב

 .ץרופה תֹולָע רָשַבְמ ץחנ .ץֶרֶע ימש ןֵכֹוׁש שודק ךֶלֶמ
 .דעְו עדויה אָשְנְו םך ְךֶלֶמ :ץֶרֶאה לֵנָּת ךלמ יי :

 ְךֶלֶמ :דַעְו םלועל ךולמי יי .דעומ אָב יִּכ ְּךְתְיְרַק הַנְּ
 טישו הל ךרד ךיֶאָריִל רשי .םָלָׁשֶמ לֹּכַּב רַעְל לנוטלט

 :םלועל ולמי =
 קלר ער .2ע2"א-ער-ש

 שפנל אפרמ
 ייֵז ,רעֶדייֵלְק עֶּבאָרְג עֶרֶעייֵז ןְהּוטעֶגְנָא
 זיִּכ טייֵצ עֶגְנאַּלַא ןעֶמּוהעֶג םֶהיֵא ןעֶּבאָה
 עֶרֶעייֵז ּוצ ןעֶראוָועֶג טְניֹואוועֶג זיא רֶע
 םהיא םאָה סֶע זא .םיִשָעמ עֶטְכעֶלְׁש

 ןעָסיומו ָׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז ּטאָוָו לֵאָרְׂשִי יד

 ט"ע שוריפ

 יעָג ןעֶּביִרְטְרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו םיִמָבְׁש
 .תָרּפ ףיימ טייַז רעֶגעֶי ןופ ןעֶראוָו
 ּוצ ןעֶרעֶה ןעֶזאַל וצ גְנּוזייֵלְרעֶד הָלּואְנ
 רצ גוא פיו ,םִיַרָּפֶא נּוא הָרּוהְי
 לֵאָרְׂשִי יִד םיִנּופְנ ,םִיַרְצִמ דְנאַל ןיִא

 רֶע טעו ,ְלעוֶו רעֶר ןופ ןעֶמייֵז רֶעיִּפ עֶלַא ןיִא טייֵרּפְׁשְרעֶפ ןעֶנעֶז סאוָו
 םעֶו ףיוא םאָנ ּוצ עקוב ְךיִז ןעֶלעוֶו ייֵז גוא ומשהו ,גיִּבייֵא ּוצ ֶייַנעֶּב

 ולרי ןּופ גְראַּב ןעֶניִלייֵה |
 ןֶעייֵרְּפְרעֶד לעֶּפאַמ זנוא ןעֶלאָז טְכיירְמ ןייד ןופ דייֵר יִד ּדיִמּוחְג יִרְמֶא

 ףיוא רַהְּב .ןעֶציִגעֶרְג עלא ןיִא ןעניד גיִּבייֵא ְךיִד רימ ןעֶלעוֶו הֶלָס י:

 ;טאָנ רעֶניִלייֵה ׁשֹודִמ ,םִיַלָׁשּורְי ןיִא גְראַּב ןעֶגיִלייֵה םעֶד
 .לעֶמיִה עֶקְראַטְׁש יד ןיִא טָעּור אָד רעד טאָג רעֶגְיִלייֵה רעֶד שודק ְךֶלֶמ

 נּוא הָלּואְנ יִד ןייז רֵׂשַבְמ זנּוא לאָו רֶע ּהָילֲא ןעֶגְנעֶרְּ וצ לייא ץמנ

 רעֶד ב .ץֶרָפ תַתַפָשַמ ןופ סױרַא טְמּוק רֶע סאוָו ןעֶמּוק לאָז ַחיִׁשָמ

 תּודָע ןייֵא זיִא נוא ץֶלַא טְסייוֵו אָד רעֶד ,ףֶלֶמ רעֶנעֶּביֹוהְרעֶר נוא רעָביוה

 םָע ןעֶד םִיַָׁשּורְי טאטש ןייד קיִרּוצ עיוב ּדְְִֶק הנ .םיִׂשֲעַמ עֶלַא ףיוא

 ןייר לס ,גיִּבייֵא ןעגינעק טְסעוֶו טאָנ ּוד ד"ש !! ,טייַצ יִר ןעֶמּוקעֶג זיא

 הָּולְמ ןייד טעוֶו ןעֶכעֶלְטיִא רעֶּביִא רעֶּבייֵא ּוצ ןייז טעוֶו טייֵקְניִטְלעוֶועֶג

 יז ןעֶפְלעֶה ּוצ קעוֶוַא רעֶטְכְראָפ עֶנייֵר ּוצ ְךייַלְג ףאַמ יש: .ןעֶניִטְלעוֶועֶג

 ןעֶגיִניִק זנוא רעֶּביִא לאָז טאָנ : .ןעֶניִד ףיד ןעֶנעַמ ןעֶלאָז יז םאָב
 :עעֶּביי צה

 וננהנת :(ט"ק רוזחפו +4 - 9
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 שר "000

 : שודק ,הָבולמה ייל חָתיָהְו

 ׁשֶרֵחְמ ֹובּוטְבּו .םיִמֲחַרְּב ָהיֶלָע םיִרָדַלְו ץֶרֶאָל ריִאֵמַה
 ובר המ :תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת םוי לֶכְּב

 - זינק ץֶרָאָה הֶאְלֶמ ָתיִׂשָע הָמכָחְּב םֶלָּכ .ָיי ךישעמ
 רָאפְמַהְו  חֶּבֶׁשְמַה מ ודֵבְל םמֹורְמַה עק
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 תוונָּפ זֶע .תֹוביִבְ ןתנ תורואמ ,ומשל דובב רצ בומ
 לֶא דֹובְּכ םיִרְּפַסְמ ריִמָּת .ידש יֵמְמֹור .םישודק ויָאָבְצ
 הָׂשֲעַמ חַבֶׁש לע ,ֹוניֵהֹלֲא יי ְךֵרָּבְתִּת :ותָשְדְקּו

 ;הָלָס ְךּורֲאַפי ,ָתיִׂשָעַׁש רוא יִרֹואְמ לַעְו ,ּךיִדָי

 אֵרֹוּב ,ּונלאוג| ּונֵּכְלַמ ּונֵרּוצ ְךֵרֶּבְתִּת
 ּונֵּכְלַמ רַעְל דךמש חַּבִתְׁשִי ,םישודק

 םירמוע םֶלֶּב ויתרשמ רֶׁשֲאַו םיִתְרָׁשֶמ רֵצֹוי
 לֹוקַּב רַחָי 'הֵאְרִיַּב םיִעיִמְׁשִמּו ,םלוע םּורְּב
 -- + םלוע ְךֶלֶמּ םייח םיִהֹלֲא ירבד
 םֶלֶבְ ,םירֹוּבִנ םֶלְּכ ,םיִרּורְּב םֶלְּב ,םיִבּוהֲא

 4 ר יאר "ר א

 שפנל אפרמ ט"ע שוריפ
 ןעֶצְראַה ןייז גוא ,טרַאעֶג גיני ןיוש ןייק ןעֶריִפ זנּוא טְסְלאָז תֹוצָרֲאְּב ונָנֲהַנ ה

 קְניִפַא ןעֶקעֶוְרעֶר לְהאָמא ףז 095 טְרעוֶו רֶע סאָו לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא
 רעֶמאַל ןעֶגאַז ןעֶרעֶדְנַא םּוצ רעֶנייֵא טעוֶו לאָמְטְסְנעֶד םיִיַחַה ץֶרֶא ןעֶפּורעֶג ןא
 נד שורק .הייִבְנ'נעק יד,ןייזמעוו טאָג ּוצ נוא , םאָג ןופ מבעל רעֶד ןיא ןייג

 ;טאָנ רעֶגיִלייֵה
 5 99 א (ש"ע רוזתמ)
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 םֶלכְו :םִנֹוק ןוצר הֶאְרִיְבּו הָמיֵאְּב םישוע
 הָריִׁשְּב הָרָהְטִבּו הֶׁשְרָקִּב , םֶהיִּפ תֶא םיִחְתֹוּפ
 ,םיִרָאָפִמּו ,םיחְּבשמּו םיִכְרָבְמּו ,הֶרָמִזְבּ

 ;םיִכיִלְמַמּו םישירְקמו םיִציִרֲעַמ
 :אוה שודק אֶרֹונַחְו רובגה לֹודְנַה ְךֶלֶמַה לֵאָה םֵׁש תֶא

 .הֶזְמ הֶז םִיַמָׁש תּוכְלַמ לוע םֶהיֵלֲע םיִלְּנַקְמ םֶלֶכְו
 תַחַנְּב םֶרֶצֹויְל ׂשיִדְקַהְל ,הֶזָל הֶז תושר םיִנְתֹונְ
 ,רֶחָאְּכ םֶלֵּכ שר 'המיענבו ,הָרּורְב הָפָשְב .חור

 ' ;חַאְרִיִּב םיִרְמֹואְו םיִנֹוע
 לכ אֹלֵמ ,תואְבְצ יי שודק שודק שודק

 ;ודובָּכ ץֶרָאָה

 תונותָשָע לַּכ ןֵחֹוּב .ְךֶלֶמ םיִמֲחַרְּב םֹויַהְּכ לֵהיִא ֹודֹובָּכ
 קוד .ְךֶלָמ רֶזַאְתַה זֹועְו תּואָג .ְךֶלֶמ בֵרְו ריִעְצ

 ..ףלמ ןֹוחָי םֶּבִל דחי רֵצֹויַח .ְךֶלֶמ תַמיִאֵמ ןּודְרָחִי דֶלֶחְו
 םוי אּוה ןורָּכִז .ְךֶלֶמ קידְצִי םֶהיֵׂשֲעַמ לָּכ לֶא ןיִבְמּו
 .ְךֶלֶמ םתוכזל אּוה לאל קֹוח קח ;ְךֶלֶמ תַעּורְּת
 ותיִרְּב םֶלֹועְל רוכזי .ְךֶלֶמ לָּכ ךילממ ויָארָיָל ןתנ ףֶרֶמ

 : ףלמ בוט ןֹורְכְְ
 לֹוטְתֶאֵמ .ךֶלֶמ ּונָּבְלַמ ףֶל ּונאָתָא ןֵכָל .ְךֶלֶמ יִנָּב תיִרֵאׁשִל ׂשַעַּת לֵא הָלַּכ

 יליא תֶׁשֹלְׁש ול וחלש ינינל דָחֶח רוצנ אָנ ןוח ;ְךֶלֶמ ָךְתֹולַחְל ףּונמדק
 םוקְמִּב ןֶלֶל זָבִּת ַּ .םָתּונֲע . למ יִלֲאְרָא ּוכָּב רֵמָל ןֵחֵתְּב יִאָּב תֹובְס .ְךֶלֶמ

 :ךֶלֶמ יֵבֲאָלמ וב ודְרָיְו ּולָע

 | שפנל אפרמ
 =יִא ןופ קָניִפ יִד טאָה טייֵהְניֹואוועֶג יד ןיֹוׁש רעֶּכָא ראו רָע ,טויקליִרייִא ןּוּפ
 ןעֶּבאָה לֶהאָמ ַא , ןעֶׁשאָלְרעֶּפ דְלאַּב טייקְליִד ליִסיִּבַא סאָד ,ןעֶרְניִּבעֶג ּוצ ייֵז ּוצ יֹוַא
 ְּןעֶנעֶו גוא טְלעֶטְׁשְרעֶפ ךיז רעֶּביֹור יד לעסיִּבַא נוא ,ייֵז ראפ אךמ יִד

 טימ 6 22 א (מ"ע רוזחמ)

 יי ראיילשיילשיריירייר של
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 םיִמָחרְּב םקדצ וי :ְךֶלֶמ םֵבָיַחְלִמ רּומְג ןידמ םֹויַה םֶדָּפ
 יֵעְֹוּתִמ הֶעיִקְּת לוק בושק :ְךֶלֶמ הָבֹוטְל םֶדקָפ
 ;ְךֶלֶמ ל יכחמל לרעת םימחר .ְּךֶלֶמ ךל םויק |

 ורב יִכְמוְּבִפִת ְךֶלֶמ ּךיֶָהַׁשְמ םע תעוש הָעש קיח
 :ְךֶלֶמְו םייח םיִהֹלֲא  ָךְכְרְבְנ

 לָּכ יִנָּפ ּובְרָבָי םיִלֵאְרֶאְו ּונורָי םיִפָרְׂשּו  ּורֲאָפִי םיִבּורְכּו ּורְרושי תֹויַחַהְו
 :םיִרְמֹואְו םיחְּבַׁשְמ םָתָמ ועֶל םיִפָרְׂש תַמּועָל : בּורְכּו פו הֶיַח

 :ומוקממ יי דֹובְּכ ְךּורָּב
 םיִקְו יַח לֵא ְךֶלֶמָל ,ּונֵתִי תֹומיִעְנ ךּורָּב לֵאָל
 ִּב ,ועימשי תֹוחָּבְׁשִתְו ,ּורֵמאֹי תורימז | |
 ,תֹוׁשָרֲח הֶׂשֹוע ,תֹורּובְנ לֵעֹוּפ ֹודֵבְל אּוה
 ַחיִמְצַמ ,תֹוקָדָצ ַעֵרֹוז ,תֹומָחְלִמ לַעַּב
 ןֹורָא ,תֹולֵהְת אָרֹונ ,תֹואּופְר אֵרֹוּב ,תועושי
 ריִמָּת םוי לֶכְּב ֹובּוטְּב ׁשְרַחְמַה ,תֹואָלִפַנַה
 .םירוא הֵׂשֹעֶל רּומָאַּכ :תיִׁשאֵרְב הָׂשֲעַמ
 ןויצ לַע ׁשֶדֶח רוא :ֹורָסַח םֶֹועְל יִּכ ,םיִלֹודְג
 הָּתַא ְךּורְּב :ֹורֹואְל הָרֲהִמ נלְכ הכו ,ריִאָת

 :תורואמה רצוי ,

 הָרָתִו הָלֹודְג הָלֵמֲח , וניִהלַא יי ּונָתְבִהֲא בר הֶבָהַא
5655 555 = 

 שפנל אפרמ

 טְפאַׁשְּביִל עָטְלַא יד טְקעוֶוְרעֶד םֶהיֵא נּוא ץְטְנעֶריִזעֶר יד נּוא ןעֶמּוקעֶג םֶהיֵא טימ
 רֶע סאָר ,טייֵהְניֹואװעֶג עֶטְלַא ןיז טיס ְףיִז םאָה גאָט םעֶד גּוא דאָרְג ,םאָמְׁש
 ףעֶלְרעֶמעֶיַא טיִמ ייֵרְׁשעֶגַא ןעֶּבעֶגעֶגטאָה רֶע יִו ,קְלאָפ םּוצ ןעֶזיוִועֶּב ְךֶלֶמ רעֶד
 ןעֶנעֶז ייֵרְׁשעֶג םעֶד ןּופ ְךֶלֶמַה יִגֹודֲא 5יק  ךיִז טאָה ,ְךֶלֶמ םעֶד ןְהעֶו רעֶר ראָנ טאָה
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 ּוחְמּכֶׁש ּוניִתֹובֲא רּובֲעַב ,ּונָּבְלמ ּוניִבָא :ּוניִלָע ָּתְלַמָח
 וניִבָא :ּונֵדְמלִתּו ּונֵנֲחִּת ןֵּכ ,םייח יקח םֶדֶמַלְּתַו ,ּךֵב
 יִבָהָל ּונַּבְלְּב ןֵתְו ,ּוניֵלֲע םחר םחרמה ןֶמֶחַרָה בָאָה
 ,תֹוׂשֲעַלְו רומשל דַמלְלּו דומלל עומשל ליִּכְׂשַהְלּו
 רֵאָהְו :הָבֲהַאָּב ְּךָהְרֹוּת דומלת יִרְבִד לָּכ תֶא םִיַקְלּ
 ונֵבְבִל דַחִיְו .ּךיֶתֹוְצִמְּב ּונָּבְל קָּבִדְו ,ְּךֶהְרֹותְּב ּוניֵניֵע
 יִּב :דַעְו םֶלֹועְל שובנ אלו ,ָךִמַש תֶא הֶאְריִלּו הָבָהַאְל
 הָליִגְנ ,ּונְחְמִּב אָרֹונַהְו רֹוּבִנַה לֹודְנַה ְךֶׁשְרָק םֵׁשְב
 תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ םֹולָׁשְל ּונֲאיִבֲהְו :ךֶתָעּוׁשיִּב הָחְמִׂשִנְ
 לַעוּפ לֶא יִּכ :ּונֵצְרַאְל תּויְמְמֹוק ּונֵכיֵלֹותְו .ץֶרָאָה
 נֵּתְבַרְקְו :ןושְלו םַע לָּכִמ ָּתְרַחְב ּונָבּו ,הָּתֶא תועושי
 ְךֶדָחַיְלּו ףל תֹודֹוהְל ,תָמֲאַּב הָלֵס לודגה ְךְמִׁשָל
 :הָבהֵאְּב לארי ומַעְּב רחובה ,ַי הֶּתִא ָךּורָּב : הָבֲהַאְּב

 .עמש תַאיִרְק ןופ םיִניִד
 טְרעָה ,ילֵאְרָשִי עַמְׁש , זיִא שטייט יד (ב עמָש, קּוסָּפ םעֶר טְנאָז ןעֶמ תַעַׁשְּב (א

 ידָהֶא ! וניקלא דע ,ןעֶדּי וצ | רֶעייֵז ןעֶמ ףראד ,ילֵארְׂשִי
 עֶּלַא ןיִא טאָנ יי זיִא טאָג רעֶזְנּו טאָג | ןעֶּבאָה ּוצ ןעֶניִז נּוא ןייַז .ּוצ טְניִראוָועֶג

 :ןעֶטְלעוֶו :ׁשְטייֵט יד
: 

 20 יי יד," אר" טא "א ,יי טיי...

 :ןֶמֲאָנ ְךֶלֶמ לא .רמוא דיחי

 :ֶחֶאוָי | יי וניהל א ִײ לֵאָרְׂשִי ןןמש

 : דַעְו םלֹועְל ּותּוכְלַמ דֹובְּכ םֵׁש ְּךּורָּב שחלב =

 ְךְבֶכְל לֶכְּב ָךיֶהֹלֲא הֶוהְי תֶא ַּתְבַהָאְ
 ויָהְו :ךֶראָמ לֶכְבּו ְךֶׁשְפַנ לֶכְבּ

 662,224 ששי ירא" טאש "לא ראל

 שפנל אפרמ ףסבמ .רחבנ

 םיִנ טאָה ןעֶמ זַא פא גאָרְט א ןֶּבעֶנעֶג יז שמ יִּפ לַע קּוספ םעֶד שמי יש שורקה

 "עָג טְנאקעֶּב רֶעייֵז ְֶלֶמ םעֶד זיא לוק סאָד ,ןעֶמיקעֶג ןיִהַא ןעֶנעֶז ייֵז יונ טְסיוִועֶג
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 לַע םויה ּףוצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָלֵאָה םיִרָבְדַה
 ָךֵתְבָׁשְּב םָּב ֵּתְרַּבְרְו ְךיֶנְבְל םֶּתְנְַׁשו ;ָךֶבָבְל
 :ְךֶמּוקְבּו ל ְּבְבֶׁשְבּו ְךֶרֶדַב 3 ָךְּתְכָלִבּו ְךֶתיֵבְּב
 ןיִּב תֹפָמֹטְל ּויָהְו ּךֶדֶי לע תֹואָל םֶּתְרַׁשְקּו
 ;ְךיֶרָעְׁשִבּו ָךְתיִּב תוזּוזמ לַע םֶּתְבַתְכּו :ְךיֶניֵע
 הוצמ יִכֹנָא רֶׁשֲא יֵתֹוּצִמ לא ּועְמְׁשִּת עומש םִא הָיָהְו

 ודְבָעְלּו םֶכיֵהֹלֶא הָוהְי תֶא הָבָהֵאְל םויה םֶכְתא
 ותעב םָכְצְרַא רטמ יִּתַהְנְו :םֶכָׁשפַנ לֶכְבּו םֶכְבַבְל לָכְּב
 ִּתַָנו :ךֶרָהְצְִו ךֶׁשריִתְו גָד ָתְפִסֶאְו שוקלמו הָרֹוי
 ּורְמָׁשַה :ָתֶעְבָׂשְו ְּתְלִכָאְו דֶּתְמָהְבִל ּךדֶׂשְּב בֶׂשֵע
 םיִרֲחַא םיִמְלֶא םֶּתְדַבֲעַו םֶּתְרַמְו םֶכְבַבְל הָּתְפִי ןֶפ םֶכָל
 תֶא רצעו םֶכָּב הָוהְי ףא הֶרָחְו :םֶהָל םֶתיֵוחְַּׁשִהְ
 הלובי תֶא ןמת אל הָמָרָאָהְו רֶמֶמ הֶיְהִי אלו םימשה
 ןתֹנ הָוהְי רֶׁשֲא הֶבֹטַה ץֶרֶאָה לַעַמ הָרֵהְמ םֶּתְדֲַאַ
 לעו םֶבָּבַבְל לע הָלֵא יֵרָבְד תֶא םֶּתְמַׂשְו :םֶכָל
 תפטוטל ּויחְו םֶכְרָי לע תֹואְל םֶתֹא םֶּתְרַׁשְקּ םֶכְׁשִּפַנ
 :ךֶמּוקְבּו .ָךְבְכַשְבּו ךֶרֶדַב ּךֶתְכָלְבּו ּדֶהיֵבְּב ּךֶתְִׁשְּ םָּכ .רֵּבַדְל םֶכיֵנְּב תֶא םֶתֹא םֶּתְדִמְלְו :םֶכיֵניֵע ןיִּב

 ;ךיֶרֲעְׁשִבּו ְךֶתיֵּב תֹוזּוזְמ לע םֶּתְבֵתָכּו
 המראה לע םֶביֵנְב ימיו םֶכיֵמְי ּוּבְִי ןעמל

 םֶהָל תֶתְל םֶכיֵתֹכֲאַל יי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 א :ץֶרָאָה לַע םִיַמְׁשִה יִמיִּכ

 ףסכמ רחבנ שפנל אפרמ |
 םֶהיֵא וצ ןיִא גְנְּגלְצּולְּפ גגא ,קְָנאַרְק ךעֶלְּבְרעֶטְׁש ןעֶר רעריילק עֶטְציִמְׁשעֶּב עוז נוא ןייש ןיִא בנא ,םיִרָא ויא גּוא , טיִנ רעֶדְניִק ןייא ּוצ טְנעֶקעֶג טיִנ רעֵּכָא םאָה רֶע ,ףיז צ שאָה רעֶנייֵא ןעֶפעֶרְט לאָו סע ןעֶהעֶג ריִּשאָל ןעֶפיִרעֶג וצ םֶהיֵא טאָה ְךֶלֶמ רעֶד ,ןעזעוֶע
 ,הָשוּב ראפ םיִנָּת םעֶד ףיֹוא ןעֶלאַפעֶג זיא רצ ,טְמְהעֶׁשעֶג רֶעייֵז = ףיִז טאָה רצ

 נוא 9 29 (מ"ע ע רווחמו



 הנשה שאר לש ב םויל תירחחש ₪

 לֵאָרְׁשִי יִנָּב לֶא רָּבִד :רמאל הֶשמ לֶא יי רָמאֹיַ
 יפנכ לַע תֶציִצ םֶהָל ּוׂשָעְו םֶהיֵלֲא ָּתְרַמֲאְ ֹ

 ;תֶלֵכְּת ליִתְּפ ףָנַּכַה תציצ לע ונְתַנְו םֶתֹרדְל םֶהיֵדְנִב
 תֹוָצִמ לכ תֶא םָּתְרַכְזּו ותא םָתיֵאְרּו תֶציִצְל םֶכָל הֶיַהְו
 יִרָחאְו םֶכְבְבְל ירחא ּורותַה אלו םתא םֶהיֵׁשֲעַו יי

 ּורֵּכְזִּת ןעמל ;םֶהיֵרֲחַא םינוז םתא רֶׁשֲא םכיניע
 + םכיהלאל םישודק םֶתיֵיְהִו יִתְוצַמ לָּכ תֶא .םתישעו |

 םירצְמ ץֶרֲאַמ םֶכְתֶא יתאצוה רשא םֶכיֵהֹלֲא יי יָנֲא
 ;םֶכיֵהֹלֲא יי יִנֲא םיִהֹלאֵל םֶכָל תויהל

 רידַאְ אָרֹונְו םיִעָנְו רֶמִחֶנְו ביִבֵחְו
 וניל הָזַה רָבְרַה הפ בוטו בִי עט

 060 6609 ספי 46 6 6

 רע םיִדָמֲחְנְ םיִנְמֲאְנ ,םיִמָיְ םייח וירדו
506 (68 

 ונינְּב לַע ,ּוניִלֲעְוּוניִתֹובֲא לַע .םימלוע ימלועלו
 לֵאָרׂשי עֶרֶז תורוד לָּכ לַע ,ּוניֵתֹורוד לַע

 ;ְךיֶדְבִע
 +דָעְו םֶלֹועְל םִיַקְו בוט רֶבָד ,םיִנֹורֲחַאָה לַעְו םיִנֹוׁשאִרָה 7

 וניִהְלֶא יו ,אּוה התאש תָמֶא רֹובֲעַי אלו קֹוח ,הָנּומֲאָו תֶמָא
 פ"א ער אר

 שפנל אפרמ ףסבמ רחבנ

 פאה רֶע ,טְנייוֵועֶג רעֶמיִּב רֶעייֵז םאָה נוא גד טְגאָזעֶג םֶהיֵא טאָה גּוא איִבָנִא ןעֶמּוקעֶג

 ומְרְהיִפְרעֶּפ זיא רֶע יֹוזַא יוו טְלייֵצְרעֶפ נגא .; ןעֶּבעֶל גְנאַל גוא ןעֶרעוֶו דנּוועֶג טְסעֶנ

 "ןצ טמּוק רֶע ןעֶנאַַו ןופ נוא ,ןעֶראוָועֶג טְסעוֶו יד גוא ,ןְהּוז א ןעֶניוִועֶג טעו בייונ ןייד

 מאָה ןעֶמ ,רעֶרייֵלְק עֶטְצּומְׁשעֶּב עֶבְלעֶזַא רעד סאו טְּנאַׁשְּבִל יד ,ןעֶרעוֶו דייב רָמייג
 מָׁשְרעֶה ןעָס טאָה אָד , רעֶרייֵלְק עֶכיִלְניִנעֶק ּוהְטעֶגְנָא ןיִא ןעֶׁשאוַועֶג םּורַא םֶהיֵׁש
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 ,ּוניֵתֹובֲא לָאוג ּונֵלֲאֹוג ,ּוניִתובַא ךְלִמ ּונָּכְלִמ ,ּוניִתובָא יחלו
 ןיא ,ךֶמָׁש םֶליִעָמ ּונְקיִצַמּו ּונֵרֹוּפ ,ּונֵתָעּוׁשְי רּוצ ּונֵרְצֹוי

 : ףֶתָלּוז םיִהֹלֲא

 ַעיִׁשֹומּו ןנמ .םֶלָעִמ אוה הּתַא ּוניֵתֹובֲא תר
 םֶלֹע םּורְּב :רֹודָו רוד לֶכְ םֶהיֵרֲחַא םֶהיֵנְבִל
 ר ֵםְפַא דַע ר ד ו

 6 פ 69 4 6

 ,ןושאר = "אה הת תא חמא '? ביר | ביר
 ָאוג ךלמ ּונָל ןיִא ְךיִרָעְלַּבַּו ,ןֹורָחַא אּוח הֶּתִאְו
 תיֵּבִמּו ,ּוניֵהֹלֲא + ּונתְלאְנ םִיַרְצִמִמ  :עישומו
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 לֵארְׂשִי ְךֶרֹוכְבּו .ּתְנְרֶח םֶהיֵרֹוכְּב לָּכ :ּונָתיִדְּפ םיִדָבֵע
 םיִדיִדיְו .ָּתְעַּבִמ םיִדְָו .ְּתְעַקְּב ףוס םִיו .ָתְלֶאָג
 לע :רתונ אל םֶהֵמ דחא , םֶהיֵר םימ ּוסֵכֵיו ,ָּתְרַבֲעָה
 תורימז םידידי ונתנו ,לָא ּומְמֹורְו ,םיִבּוחֲא ּוחְּבִׁש תאז
 :םִיַמְו יח לֵא ְךֶלֶמְל תֹואָדֹוהְו תֹוכְרְּב ,תֹוחָּבְׁשִתְו תוריש
 ַּהיֵּבְנַמּו - ,םיִאג ליִפְׁשַמ ,אְרֹונְו לֹודָג אָׂשִנְו םֶר

 רזועו ,םיִוָנֲע הֶדֹופּו ,םיִריִסֲא איצומ ,םיִלָפְׁש
 תֹולָהִּת ויָלֵא םעוש תֵעְּב , ומַעְל הָנֹועְו .םילד
 ינבו הָׁשֹמ ,ְךֶרֹובְמּו אּוה ךּורָּב ןוילָע לאל

 :םֶלְכ ורמאו ,הָּבַר הָחְמִׂשְּב ,הריש ונע ךֶל לארשי
 אא

 ה
 שי יל יי רש"ש

 שפנל אפרמ
 ,זיִא רֶע רעוֶו טְנעֶקְרעֶד טֶכּוזעְב ןייז נּוא
 עֶסיֹורְ ןּוהָּמעֶג םֶהיֵא טיִמ טאָה ְךֶלֶמ רעֶד
 רֶהעָז טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה רֶע ,עֶראַנעֶג
 ןעֶמּוק ןעֶרּוי יד ,זיא בב רעְר ,םיֹורְג

 ,םֶהָרְבַא ,םייַל עֶסיֹורְג רֶהעֶז ןופ םיֹורַא |
 ןעֶנעֶז עֶרֶעייֵז תֹומָׁשְנ יִד .ֿבקֲעַי .קֶחֶצי
 =עג ןיינ ןעֶּפְראַד יז ,דֹובְּכַה אָסְּכ ןופ
 ,הָרֹוּת ,תֹולֲעַמ עֶטּוג עֶלַא טיִמ טְניֹואו

 99 א (ט" ע רווחמ)

 ףסכמ רחבנ
 רעד ראַפ איֵבָב םעֶד ּגצ א טְלאוָו ׁשְטְנע 6

 בוא
 יַרְד יִד ,ךעדו יָד ּוצ + טְגאָועֶג ני בב הש טאָה

 ףיֵא וצ אוה ווב שודקה ְךאָד םּג תֹובֹוט

 אש בי 7 רעו יא ןיינ ףךאד סו ֹורְג יו ,גאָט עֶלַא
 י תא ָּתְבַהְאְו, רעֶּביִרְד , אוגה ָךֹורְּב ׁשֹודקמ ןצ

5 : 5 

 לבב טאָג ןייַד ןעֶּבאָה ּביִל ּוטְסְלאָו ,"ְךיָהֹלֲא

 התֹוָבְרִּב ראָנ ,םיִבֹוט םיִשָעַמּ ,תֹוָצְמּו
 .םימיה 11
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 :אָלָּפ הֵׂשֹע תולָקת אָרונ שָדוקְּב רָרֲאָנ הָכּומַּב יִמ , םיִלֵאַּב הָכֹומָכ יִמ

 דחי םָיַה תַפָש לַע ְּךֶמֶׁשְל םיִלּואְנ וחְבָש ,הָׁשָרֲח הָרש
 :ּורָמָאְו ּוכיִלְמִהְו ּודֹוה , םֶלּכ |

 דַעְו םלועל ְךולְמִו יו
 הָרְפו .לאְרש תַרָזְעְּב הָמּוק ,לֵאָרְׂשִי רּוצ

 תֹואְבְצ יי ּונֵלֲאֹוג ,לֵאָרְׂשִיו הוה ָךֶמֶאְנִכ
 ,י הרֶּתַא ְךּורָּב .לֵאָרְׂשִי ׁשֹורְק  ,ומש

 ;לֵאָרְׂשִי לא

 : ךֶתָלְהְּת ריני יִפּ חּתַפִּ יֵתָפְׂש יָנֹדֲא

 ,םִמָרְבִא יַהְלֶא ּוניֵתֹובֲא יהלאְו וניהלֲא יי התא ָךּורָּב
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 רובגה לודגה לֵאָה ,בֹקֲעַי יֵהֹלאֵו ,קֶחצִי יַהְלא
 לֹּכַה הָנֹוקְו םיבוט םיִדָסֲח לֵמֹוג ןוילע לֶא ֹאָרונַהְז
 ןעֵמְל ,םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לֵאֹונ  איִבֵמּו תובא ידסח רכז

 ;הָבֲהַאַּב ,ומש
 : םייח םיִהֹלֲא ףְנעַמְל ,םִָיַחַה רֶפַמְּב ונבְתְַו , םיִיַחַּב ץֵתֵח למ םייַחְל ּונֵרְכָז

 :םֶהְרְבִא ןֵגָמ יי הָּתַא ורב :ןנֶמּו עישומו רזוע ךֶלֶמ
 :ַעיִשוהְל בַר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ףמוס ,םיִּבַרטיִמֲחַרְּב םיתמ הָיַחְמ דָסֶחִּב םייח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלפֹונ

 המוד יִמּו תורובנ לַעַּב ְךֹומָכ ימ ,רֵפָע ינשיל והנומא
 ,הָעּוׁשִי ַחיִמְצִמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךָלֶמ .ךֶל

 ;םיִמֲחְַּ םיִיַָל ויָרּוצִי רֶבוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףֹומָכ יִמ
 2 יש יש שש שש שי ו "לא. רע ה "יא ר

 .שפנל אפרמ | | ףסכמ רחבנ |
 גוא ןעֶראוָועֶג טְרְהיִּפְרעֶפ ייֵז ןעֶנעֶז םיִמָיִה טְגייֵמ םאָד ,ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןייב ראפ ,יִּדְבִבְלי
 םֶליִעָה תַוֲאַּת ןופ ,דלאונ ןעָסיורְנ םעֶד אּוה ּורָּב ׁשֹודָקַה סאו רעֶדְגיִק יד ראפ ןע<

 ,ל'ר ןיירא דנעה יד נּוא םינירטקמ נּוא םיתיחשמ יִד ּוצ ןעלאפעג ןעֶנעֶז נּוא הֶזַה.

 יד 19 29 א (8"ע רוזחמ)
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 הָיַחְמ .יי הָּתַא ךורֶּב :םיִתָמ תויָחְהְל הֶּתַא ןֶמָאְנ

 :םיִתְמַה

 ָךּולְלַהְי םוי לֶכָּב םישודקו שודק ךמשו שודק | הֵתַא

 : ;הָלָס

 .ְךיִׂשֲעַמ לָּכ לע וניהלא יי ְךֶרֶחַּפ ןֵּת ןֵכְבּו
 ִךּואְרָיְו ,ָתאֵרָּבֶׁש המ לָּכ לע ְךְתָמיֵאְו

 ,םיִאּורּבַה לָּכ ְךיָנָפְל וֲחַּמְׁשִיְו ,םיִׂשֲעַמֲה לָּכ
 .בֶבֵלְּב נוצר תושעל תֶחֶא הָדָנֲא םֶלֶכ ושי
 .ףינפל ןטלשהש וניֵקֹלֲא יי ונעריש ומּכ .םלש
 לע ארונ ףמשו ,ָּךְנִמיְּב הָרּובְיּו ,ּךֶרָיְּב זוע

 :ַתאָרְּבְש המ לָּכ :

 .ךיִאָריל הלֵהְּת ,ּךָמַעְל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבִי
 מ ןֹוחְתִּפּו ,ָּךיָשְרודְל הָבֹוט הֶוְקִתְו |

 ,דריעל ןושָשְו ,ּךֶצְרַאְל הֶחְמִׂש .ְךָל םילחימל
 ןֶבל רג תכירעו .ּרְבע דִוְָל ןרק תַחיִמְצּ

 ּונימָיְב הָרֵהְמַּב .ךֶריִׁשְמ ישי
 ע"א קי" .*

 | ףסכמ רחבנ שפנל אפרמ
 ךייב ראפ "ףשפב לֶבְבּוו ,ץֶראה ןעֶצְנאַג ןייד טְרייֵלְקעֶגְנָא ייֵז נוא ,םיִׂשֲעַמ עָטְכעֶלְׁש רח ביל ייִנ טסאה סאו ןעֶּבעֶגעֶג ריד טאָה  טיִמ טְרְהיִפְרעֶפ ייֵז ןעֶּבאָה םיִתיִחְׁשַמ ה

 ריד טְקְנעֶׁש אוה ָךֹורְּב שודקה סאוו , ןעֶּבעֶל וז ןעֶמיִה ךיוא רעֶדייֵלְק עֶביִלדְנעֶׁש םימ |

 ו יג רֶע ןיִא ןעֶכאַג יירה עֶלַא יד םינ טאָה רֶע גלי פא ןעוֶו גוא ,ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה ה'גקה .סאוו ןעֶגעֶמְרעֶּפ ןעֶצְנַג יד ראפ ,יִּדְדֹואְמ לֶכְבּוו . ןסיןעֶּפְועֶק עֶטיֹוט יד ןיִא תֹוטְׁשִנ יד קירָוצ היפ רעֶד ןיִא גאָמ ע78 שוג טמּוק םָע ןעוֶו .ל"ר טְגיֹואוועֶג ייֵז טימ ִע יו ייז םי ה"בקה . 'םיִתַמ םירגפל תֹומָׁשְנ ריִנְחַמַה, גאָט עֶלַא ןעֶגאַז רימ יו גאָט על ןעֶּבעֶל ןייד ראָנ טְרעוֶו ןעֶמ סאָד טיִרְמ ןעֶדעֶו ּפָא |
 יו 13 22 א = (8"ע רוזחמ)
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 םיִדיסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירָשיו ,ּוחָמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו
 הָעֶׁשִרָה לֶכְו ,ָהיִּפ ץָפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגְו הָנֵרְּב

 ;ץֶרֶאָה ןמ ןודז תָלֶׁשְמֶמ ריִבָעַה יִּכ ,הֶלְכִּת ןֶשֶעָּכהָלֶּב

 רַהָּב ,ףישעמ לָּכ לע ְּךֶדֵבָל יי הֶּתַא ךולמתו
 ריִע םילשּוריבו .ךֵרֹובּכ בֶּׁשִמ ןויצ

 יי ךולמי :ףשרק ירברב בּותָּכַּכ ,ּךֶׁשְרָק
 ;ּהָיּולְלַה רֹודָו לוד ,ןויצ ךיהלָא םֶלועְל

 בּותָּכַּכ .ְּךיֶדָעְלַּבִמ ּהולָא ןיִאְו .ּךֶמש אָרֹונְו הָּתַא שודק
 שדקנ שודקה לֵאָהְו .טּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יי ּהַּבִגיַ
 :ׁשֹודְקַה ְךֶלֶמַה , יי התא ְךּורַּב ;הָקָדְצַּ

 ,ונָּב ָתיִצְרְו ונָתֹוא ָּתְבַהָא ,םימעה לָּכִמ ּונֵּתְרַחְב הֵּתַא
 .ךיֶתֹוְצַמְּב ּונתשדקו ,תֹונֹוׁשְלַה לֵּכִמ ּונְתְמִמורו

 שודקהו לֹודְגַה ףמשו ,ְּךֶהָדֹובֲעַל ּונְֵלִמ ּונְתְבִרְקְו
 ;ָתאָרְק ּוניֵלֲע
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 ;םִיָרְצִמ "תאיציל רֶבָ שדוס אְרקַמ העור | םז
 | עעעטשעטשטט 5 55

 .שפנל אפרמ ףסכמ רחבנ
 יִד רּוּפִּכ םֹוי נּוא הֶנָשַה שאר רעֶבָא - טאָה רעֶגייֵא ןעֶפאָרְטעֶג לֶהאָמ א טאָה םֶע יז

 נוא ןעֶלְהּוׁש יד נוא ןעֶריִּפְׁש רעֶד ןעֶדּוי . רע לייַו גוא , ןעֶגעֶמְראַפ ןעֶסי רג א טאַהעֶג

 םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ל למ רעֶד זַא תֹוׁשָרְדָמ יֵתָּב רעֶויִד ןיא ןעֶני %אוו ןצ טאַהעֶג ארומ טאה

 ,ייֵז ּוצ ףיז טְנייַועֶּב אּוה ורב ׁשֹורְקַה לְהיִּפ ןעֶועוֶועֶג טְראָד זיא םֶע לייו ,טאָמְׁש

 ןעֶקְנאַרעֶג ם'ָניִדעֶי ףיֹוא ןיִכַמַא זיִא רֶע יי יא עה טאג ר - =

 0 םעֶטְכיִר נוא ,ץיִראַה סע טיִמ יֹוזא טיִמ עוו ןיא ןעֶראַפ ּוצ טאַהעֶג .אָרּומ

 עֶטיִרּי סאָד ייֵז נוא טְשְרֶע ףיז טְקעוֶוְרעֶד = עָצְנאג םאָד ןעֶמּונעֶג רֶע טאָה , ןעֶגעֶמְרעֶפ לֶהיִפ
 טיִמ יֵרְׁשעֶג א טּוהָמ ןח רעֶד ,ץראה דלעג םעֶד ראפ גוא ,טְפיֹוקְראַפ ןעֶגעֶמְראַפ

 עוו ןיִא ןעֶראָּמיִג ויִא רֶע ןעוֶו ,ןעֶטְלאַהעֶּב טּוג םֶהיֵא טאָה גוא טְנאַלי ךֶּב ןייֵא  טְפיֹוקעֶגג

 טאה | 14 22 | א (ט"ע  רוזחמ)
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 דקפיו עַמָשיו הָצְרִיְו הָאָרָיְו ַעיִנֵיְו אבי הָלֲעַי ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניֵהלֲא

 ףָדְכַע דוד ןֶּב ַחיִׁשָמ ַמ ןֹורבזו וניֵתֹובֲא ןורכזו ּנֵֹודְקַּפּ ּוננורְְז ,רֵבָזָיו |
 הֵּטיִלְפִל יֶנְפִל לֵארְׂשי תיֵּב ףמע לַּכ ןֹורְכִזְו .ףשדק ריִע םִיַלָשּורְ ןּורְכָזִו
 9 ּונְרְכָז :הָזֲה ןורכזה םויְּב םולָשְלּו סי .םיִמֲחַרְלּו דָסֶחְלּ ל הָבֹומָל
 רַבָדְכּו . םִיַחְל וב ּונֵעיִׁשֹוהְו הָבְרְבַל וב ּונָדְקִפּו ,הָבֹוטְל וב ניֵהלַא
 לֵא יב .וניניע .ףיֶלֵא יִּכ ונֲעיִׁשֹוהְו ניל םֶחַרְו .ּונֵגָחְו םוח םיִמַחַר הַעּוש*

 ;הָּתַא םּוחַרְו ןּונַפ ךֶלֶמ

 ולַּכ םָלֹועָה לָּכ לע ְךֹולְמ ,ּוניֵתֹובֲא יחלאו ּוניֵהֹלֲא
 עפוהו ,ּךֶרֶקיִּב ץֶרֶאָה לָּכ לע אָׂשְגְהְו ,ֶּדֹובְכִּב

 לכ עדו .ְךֶצְרַא לבת יֵבְשי לָּב לע זֶע ןֹואְנ רֵדָהַּב
 הָּתַא יִּכ ,ריצי : יש .ותְלַעְּפ הָתַא יִּכ ר

 לַע מ ₪ הָּתַא ר :דעל א 'תמא .דרבדו ס6 960
 :ןורָבְזח םויו לֵאָרְׂשִי ׁשֵדֹקְמ .ץֶרָאָה לָּכ !

 ריִבָרְל הָדֹוכֲעֲה תֶא בֵׁשָהְו , םֶהָלְפְתַבּו לֶאָרְׂשִי ףֶמַעְּב ּוניהלֶא יי הָצְד
 ןוצָרָל יִהְתּ ןוצרּב לֵּבַמְת הָבֲַאְ 'םֵתָלְפָתּו .לֵאָרְׂשִי יִשִאְו הֶחיֵב
 :ךמע לֵאָרְׂשִי תַדֹוכֲע דיִמָּת

 ,,,,"לאש" יש ראי...
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 ףסכמ רחבנ שפנל אפרמ
 ןיִא ןעֶועֶוויִג רֶע ןיא ןְגעווְטְסעֶד ןגפ ; רעצ גּוא רעֶגְנּוה םֶהיֵא טְׁשְרֶע ְךיִז ןע קיק ייֵז , םֶהיֵא ןופ ןופ טיֹונ טיִמ טְּבעֶלעֶג טאָה רֶע נוא ,ןעֶמט טְלְהעֶפעֶג עֶפיֹולְטְנא נוא ,פֶא ןאָלַא םֶהיֵא ןעֶּביִג םֶהיֵא טאָה םַע גוא ,טעֶנְנאָלְבעֶג רֶע טאָה םיגירטקמ יד ְךֶלֶמַה לוק ףעֶלְרעֶמעֶוַא
 רע טְסיוִועֶג טאָה רע לייונ , ךעֶלייֵרְפ ץֶראַה ןעֶגעֶז ייֵז םייוו יו רַהאָי ץְנאַג א ןופ
 .עָב ןיִא םאָו ׁשְטְנעֶמ םעֶד םימ וא עֶגיִּבְלעֶג םעֶד ראפ סיוא ְךיִז ןעֶנייוֵנ ייז ,םֶקיִנייֵר סאָד ,ךייר גּוניִג ןייג רֶע טעוֶו ועֶפיֹוקְרעֶפ 2 א א : טְנאַליִרְּב םעֶד רֶע טעוו ןיירא טאָטְׁש ןיִא ןעֶמּוק .ְּואְרעֶפ וא טְקעֶלְפְרעֶפ ןעֶגעֶ רעדיילק טעו רֶע ,טְנאַליוּב ןעֶרעייטא ךו ייב טה ץְרֶעיֵז טייַװ .יװ ןעְראטעְנ ןעֶּגְראָדְרעֶפ

 ןגפ , םיִרּוסְי טיִּמ נא טייֵקְמיִרַא טיִמ טְלעוֶו יד ףיֹוא טְּבעֶל רֶע ּוליִּפֶא ,ץְראַה ןעֶצְנאַג ןייג טיִמ טְפאַׁשְּביִל נוא ארומ טימ ה"בקה וצ טְפעֶה
 ,טְנאַליִרְּב ןעֶרעיט א יוזמ דיו יב טאָה רע לייונ ,ןעֶצְראַמ ןיִא ְףעֶלייֵרְפ ןייג רֶע ףךאד ןעֶגעוֶוְטְסעֶק

 סאר 5 2% א (ט"ע רווחמ)
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 תֶּתַא ורב .םיִמָחַרְּב ןֹויִצְל ְךֶבּוׁשְּב , וניניע הָניֲחתו
 = +ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמַה ,

 רַעְו םֶלֹועְל ניִתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֲא יי אּוה הֵּתַאָׂש 3 ּונְַנֲ םידומ

 ֵתָלְהְּת רֵפַמְנּו ל ךֶל הָרונ רֹודָו רֹורְל אּוה הָּתַא ונעשי גמ ונייח רוצ

 :םוי לָבְּבָש ףיִסנ לַעְו ְךֶל תֹודּוקְּפַ וניִתומשנ לַעְו ּדְרַיַּב םירּוסמה ּונייח לַע

 יִּכ בוטַה .םִיָרָהִצְו רקוב בֶרָע .תַע לֵכְּבֶׁש ךיֶתובֹומְ ָךיֶתֹואְלְפנ לַעְו ּונָמָע

 ;ךֶל וניוק "םַלעִמ , ףירסח ומת אל יִּ םֵחַרְמַהְו ,ךיָמֲחַר ּולָכ אל

 :דעְו םֶלועְל דימּת ונָּכְלַמ ד ףמש םֵמֹורְִיְ !ְךֵרֵּבְתִי םֶלּכ לַעְו

 : ףֶתיִרְב יֵנְּב לַּכ םיִבֹוט םיִיַחָל בותכו

 ּונֵָעּוׁשִי לֵאָה תֶמָאָּב ףִמש תֶא ּולְלַהיִו הָלָס ףודוי םיִיַחַה לכו
 תֶאָנ ףֶלּו ְךֶמֶׁש בוטה ,ַײ הָּתַא ךּורָּב :הָלָס ּונֵתָרְִעְו
 : ; תורוהל

 ּוניֵלֲע םיִמֲחַרְו רָסָחְו ןח הֶכְרִבּו הבוט םולש םיש
 דֶחֶאִּכ ּונלּכ ּוניִבָא ּונֵכְרִּב .ךמע לארשי לכ לעו

 ּוניֵהֹלֶא יי ּונָל 'ָתִתָנ - ְךיֶנְּפ רֹואְב יִּכ .ךינפ רֹואָּב
 םייחו םיִמָחְרְו הֶכְרְבּו הקדצו דָסֶה תַבֲהֲאְו םייח תרות
 לֵכְּב לֵאָרְׂשִי ףמע תֶא ךֵרֶבְל דְיִניִעְּב בוטו .םולשו

 :ְךָמֹולְׁשִּב הָעָש לֵכָבּו תַע
 .יִבנְתַנֲא , ףיֶנָפִל בֵתָּכַנְו רֶכָזַנ ,הָבֹומ הָסָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו הֵכָרְּב ,םיִּיַח רָפְמְּב

 :םֹולָׁשְלּו םיבוט םייַחל ,לֵאָרׂשִי תיֵּב .ָףֶמַע לָבְו

 ;םֹולְׁשַה הֶשוע ,יי הֶּתַא ךּורַּב
 טי

 שפנל אפרמ | - ףסכמ רחבנ
 בוא ,ץְראַה רעֶסיִּב ַא טיִמ םֶלֹוע לש ֹונֹוּבִר רֶע סאוָו םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו תֹוצִמ יד ןעֶגעֶג סאָר

 -עֶטְכעֶלְׁש עֶרֶעייֵז ףיֹוא הָטְרַח ןעֶּבאָה יז ,טְלעֶוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק ְךֶךּוד טעוֶו רֶע ,טאָה

 "ףיז זיא רעֶטְשְרעֶּביֵא רעֶד זיִּב ,םיִׂשֲעַמ םעֶה רֶע גּוא ,ןעֶרְהאָי גיִלְדְנִהעֶצ עֶכיִלְטֶע יד

 :סיֹורַא וי טְפְלעֶה נּוא םֶחְרַמ יי רעֶּביִא ,אָּבַה םֶלֹוע ּוצ גְנּוניֹואוו גיִּבייֵא ןייז וצ ןעֶמּוק

 ירעֶדעֶי ראב ך הָנוְוַּכ עֶזיִד ,ןעֶמיֹונ עלא ןּופ יה א 0% רֶע ךייב יונ ןְהעֶז - טעוֶו

 צתעוו , יָךֶּלָמַה , טְראוָו םעֶד-ייֵּב ןייז ןונבמ טו יד / ו גָרעֶפ הָעֶׁש ןייֵא טְגאָנ
 , 6 גוג עֶגְרעֶפ עֶלַא ןופ רעֶרעייֵט

 !ןעֶרעֶו ןעֶפְּלאָהעֶג יַאְרווְּב רֶע טאָנ ןעֶגיִד ּוצ ׁשֶטְנעֶמ רעֶרעֶי טְכיֹורְּב רעֶּביִרְ

 :ןֵסָא ,ם'ָמּוג םעֶלַא ּוצ ןייז הָכֹוו ןעֶמ טעוו ,ץראק ןעֶצְנאַג םעֶד טיפ

 16 99 א (ט"ע | רוזחמ)
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 יִשְפַנְו םודָת ישפנ יַלְלִקְמִלְו הָמְרִמ רָּברִמ יִתָפְׂשּו ערמ יִנושָל רוצנ . יַהֹלָע

 .יִשַפנ ףוררמ ךיֶתֹוצִמְכּו .ָּףֶתְרּותְּ יִּבְל חַתֶּפ הָיְהַּת 535 רַפֲעַּכ

 ,םָּתְבַׁשְחַמ לקלקו םֶתָצֲע רַפָה הָדִהְמ הָעָר לע םיִבְׁשֹוחַה לָכְו
 .ֶתָרֹוּת ןַעַמָל ׂשֲע .ףֶתָשְרִק ןעמל הֶשַע ע נימי ןעַמְל הָשָע .ףָמָׁש ןַעַמָל השע
 ןֹויְגָהְו יִפ יִרְמִא ןֹוצָרְל ּויְהִי : יֵנְנַעַו נימי הֵעיִׁשֹוה ףירידי ןּוצְלֶחַי עמל

 וניֵלֲע םולָׁש הֶׂשֲעַי אוה ויָמֹורְמִּב םולש הָשוע :יִלֵאֹוגְו יִרּוצ יי י ְךיֶנָפְל יִּבְל

 : ןָמָא ורָמָאְ לֵאָרְׂשִי לַּכ לַעְו

 ּונֹקְלֶח ןֵתָו ּוניִמָיַב הָרֵהְמִּב ׁשֶרֶקִמַה תיֵּב הָנֶּבִיֶׁש ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניֵהלֲא ַײ ףיְֶפֶלִמ ןוצר יִהְי
 תַחְנִמ ָייֵל הֶבְרֶעְו : תֹויִגֹומְדק םיִנָשְכּו םלוע יֵמיִּכ הֶאְרִיְּב ְרְבַענ םש] :ףֶתְרותְּב

 תֹויָנֹומְרַק םיִנָשְכּו םֶלֹוע יִמיִּכ םִיְלשּוריִו הָדּוהְי

 ייווא אי 5900006 5 + -(ת%-5-%--די*

 ,לוקב רובצ חילשל הלפת
 : :ףֶתָלֵהְּת ריִנָי יִפּו חַּתַפּה יתפש יג

 ,םהרבא יהא ,ּוניֵתֹוכֲא יִהלאְו נחל , יי הָּתַא ורְּב
 רובגח לודגה לֵאָה .בקעי יִהלאֵו ,קֶחְצִי יֵהֹלֶא

 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָמָח לֵמֹונ .ןֹויְלֶע לא .אָרֹונַהְ
 ןַעַמְל םֶהיֵנְב יֵנְבִל ,לֵאֹונ אימו ,תֹובָא יֵדְסַח רֵכֹוְו

 ;הֶבֲהֲאְּב ֹומְׁש
 הָלָפֲתַּב יִּפ הָחִּתְפֶא םיִניִב גמ תַעַד דָמָלֶמּו םיִנֹובְנּ םיִמָכֲח דֹוסְמ

 םיִכָלְמַה ֵבְלַמ דֶלֶמ ינפ ןנחָלּו תולחל : םיִנּונֲחַתְבּו
 : םיִנֹודֲאָה ינודאו

 שקַּב ,חַּתְרּומּו עורק בֵַלְּב ְּךֶנְנִרְל יִתיִתָא
 ןירו ךימסר לגל .חַתָּפִביִנָעְּב םיִמֲחַר

 ןיהתופ
 ןוראה

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ,יוכ חַתֶּפַּב יִנֲעַּכ םיִמֲחַר שקב 'וכ ךֶגְנַחְל יִתיִתֶא ןיִּב ְךיִא טְנאָז ןח רעֶד נמל יִתיִתָא

 ןעֶּבעֶג הֶלָפְּת עֶגיִלייֵה יִד ריִמ ןעֶלעֶט ,ןעֶמעֶּב ןצ םאנ ג ךיד | ןעֶמּוקעֶג

 יִד ףיוא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד ןעֶטעֶּב ּוצ ץְראַה סייֵה ַא נוא ןעֶסיִרּוצַא טיִמ
 ,טְלעֶטעֶּב נוא רֶהיֵמ רעד ראַפ טייֵטְׁש ןאַמיִרָא ןייֵא יוו יוזא יגל ,לֵאְרָׂשִי
 טיָנ טְסְלאָז נּוא  ,זְנּוא ףיוא טייֵקְמעֶראַבְרעֶד עֶנייַד ןעֶרעֶגְלעוֶו ךאמ לנג

 ןעטוירפשסיוא 1 98 ןֵכ א (ם"ע רווחמ)
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 ֵפְּב ןיִא רֶבְד :הֶּתָפִּת יֵתָפְׂש יָנֹרֲא .חַּתְמִּת לא
 יקמעממו :ּהָלּוּכ ָּתְעִדָי יי ןה .הָלֵמ יִנֹוׁשְלִבּו
 ְךֶפְנִּכ רָתֵסְּב הָסָחֶא .הָליִחֹוא ְךיֶנָפְל בלה
 תולח .אָרֹומְּב יֵנּוזֲחֶא תּוצלפו הָּפְעְלִז :הָלָח
 תַעַדְו םַעֵט בוט :הָרָקְי ׁשֵפָנְּב אָרונ יֵנֵּפ

 יִתַעְגְי :אָריִאְו יִּתְלַחְז ןֵּכ לע .הֶרָסַחְל יִּתְנוטְק
 םיִׂשֲעַמ ןיִא יִּכ .ּךיֶנָפָל דומעל ְךיִא יִתָחְנַאְב
 ולהקמ ינּוחלש ףתולהל ָּךיֶניֵעְּב תֹוּכְַל
 יִנֲא הָמ :ְךיָנְזֲא ביִׁשְקִּת םֶּבִל ןיִכְּת .ְּךיֶנֹומֲה
 םָפָאְבּו תעדמ רַעְבִנ .הָמרְו הָעַלֹוּת ייח הָמּו

 ט"ע שוריפ םייח יכרד \

 תם וא ףיוא ןעֶמירְפעסיוא קל ר נט יע
 עֶרעֶזְנּוא ְךאָנ ןְנּוא ןִָּפְׁשִמ ּוצ ]ידה ,ץקָפאָנַשעֶג ו טאה . יו יֹווַא ןענענ
 ףיר טעַּב ְךיִא הֶּתפִּת ַתְפֶׂש יִנֲֹא ,םיִׂשֲעַמ ףיֹוא ףיש א יא ןעֶרְהאָפעֶג ןעֶנעֶו ןעֶׁשְטְנעֶמ

 ןעֶצּפעֶל עֶנייַמ ןעֶנעֶפֶע טְסלאָז רד טאָנ = 'רעפ ָּביִה יי\ רייט , םייִצ עַנאַל א ם שב
 .ְךעֶפ טיָנ זיִא ליומ ןיימ ןיִא רב .ןוהט הָלֵפִּת טְנעֶר ןעָנעְה לאָז ְךיִא םאָד
 ,טְראוָו ןייֵק ןעֶדְנאַהְרעֶּפ טיִנ זיִא גְנּוצ ןיימ ןיִא .נּוא דייר ןייק ןעֶדְנאַה
 ,לֵאָרְׂשִי יִד ראַפ ןעֶמעֶּב טיִנ ןאָק ְךיִא זַא ראָנ סאָד טְסייֵו טאָנ וד וה

 ְךיִא , ןעֶמעֶּג ריִד ראַפ ְךיִא ּוהְט ץךאה םעֶד ןּופ שעֶנעֶפיִט ןּופ נּוא יִקְמֲעמִמּ
 יעְרְׁשְרעֶר הז ,גיִּבייֵא לעֶגיִלַפ עֶנייֵד ןּופ ׁשעֶנעֶנְראַּבְרעֶפ ןיִא ךימ ץיִׁשעַּב
 ןעֶמעֶּב ּוצ אָרֹומ סיֹורְג טיִמ ןעֶמּונעֶגְנָא ְךיִמ ] ןעֶּבאָה שיִנְרעֶטיִצ נוא שינעק
 טְרעֶניִמעֶג יב ְךיִא בּוט ,טיִמעֶג רָחְעוְוש ַא טיִמ טאָנ ןעֶניִטְכְראָפ םעֶד ראַפ
 ףיִא נּוא ןעֶקאָרְׁשְרעֶד ְךיִא ןיִּב םּורָד טְּפאַׁשְנעֶסיוִו ןופ גוא ןעֶרייֵר טוג ןּופ

 ךיִא ױזַא יונ ,ןעֶצְפיִו ןיימ ןעֶגעוֶו ןופ דיִמ ןיִּב ךיִא יא .ְךיִמ טְכְראַפ
 סאָד םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןייֵק ריִמ ןיִא ּבאָה ְךיִא ןעֶד * .ריִד ראפ ןייֵטְׁש לאָז
 ןעֶּבאַה ְךיִד ןעֶמעֶּב ּוצ ףמולסל .ןעֶגיוא עֶנייֵד ןיִא ןייַז טְכעֶרעֶג לאָז ךיִא
 טְמְלאָז וד זיפ ,לֵאָרְׂשִי קָלאַּפ ןייַד ןּופ גנּולְמאַזְנייֵא יד טְקיִשעֶג ךיִמ ייֵז
 ּוטְסְלאָז ְךאָנְרעֶד ,הָנוַ עטּונַא ןעֶּבאָה ןעֶלאָז ייֵז ץֶראַה רֶעייֵז ןעֶטייֵרְּבְנָא
 סאוָו רעֶדָא ְךיִא ןיּב .םאוָו הפ ,הָלָתְּת רֶעייֵז ןעֶרֶעיֹוא עֶנייַד טיִמ ןעֶמעֶנְרעֶּפ
 ןּופ .טְרְהעֶלעֶגְסיוא ןיִּב ְךיִא ,ןעֶדאָמ נא םיִרעוֶו ראָנ ,ןעֶּבעֶל ןייַמ זיא
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 הָנֲעַמ .הָמְכָחַה רפְסְּב יִתּודְתְ יִתְכִמָס :הָמוְמ
 .ירעפל הֶרָמְׁשֶא ףילא יזוע :הָמָח ביִׁשָי ְּךַר
 ִנֲצְמַאְו ינקרצ :ירינה? ראה ְּךיֶרְבְר חתפ
 :ירסח יָהֹלֲא יִּבִנְׁשִמ הָּתַא יִּכ .יִרָי לֵאָל ןֵתָו
 ְךיֶמֲרר .ְךֶתָליִחְמ ׁשֵקַבָל םירמוע ְךיֶלְהְק
 םִיַמַּכ בל םיכפש :ְךֶתָלְמֲחְּב םֵמָחְרָק ּורְמְכִי
 לָּכ .הָפְקְתְּו קֶזְדְל ּוגיִׁשֵי ְךיֶמָאונ :הָפּורְתּו רוע ְךֶּאַמ חלש .הָּפְרֶה םֶרָי ְךֶמַעְל קזחת ָּתְבִׁש ןוכמ םִיַמָׁשַה עַמְׁשִּת התאו .ּךֵתָמָשִל

 |  ןואאה ןירגפ :הָפּורָצ הֹולֲא תרָמא

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 טו ר עד ףוא עס ךיס-ןכ עֶראָטעֶג יָא לֶהאָמַא ,געוֶו םעֶד טיוְדְנָלְּב  ןיִא פלפס ,ןעֶקְנאַרעֶג ןָא ןיִּב נּוא ,הָמְכָח
 פִא רֶעייג ןעֶועֶועֶג ןעֶגעֶג ןעָׁשְשְעֶמ יד לייט הָנְעַמ, קּוסּפ רעֶד טְגאָז טְראָר יֵלְׁשִמ
 ןעֶגְנאַגעֶגְסיֹורַא עֶלַא ןעֶגעֶג ,געוֶנ ןופ טְרעֶמאַטעֶג טְרעֶק דייר עֶכייוו ,"הָמֵח ביִשי ךַר

 ןיימ יע ,דייר עֶבייוֵו םימ ףיפ םעֶּב םעֶד רעֶּביִא ,ןעֶראָצ םעֶד םּוא
 זנּוא טְסאָה ּוד זַא ריִמ גאָז נוא ,טְכייֵלְרעֶד דייב עֶנייד ןּופ גְנעֶּבייֵהְנֶא יִד "5 ,ןעֶנְהעֶל רעֶטְנּא ףימ טְסְלאָז ךיִא ףאָה ריר וצ ,טאָנ רעֶקְראַפְׁש
 ְךיִמ גיִטְסעֶפ גּוא טְכעֶרעֶג מ ףאמ 'הצ .תוריבע עֶרַעְזְנּגא ןעוֶועֶג לחומ
 ּוצ טייֵקְראַטְׁש ןיימ טְסיִּב טאָנ וד ןעֶד טייֵקְראַטְׁש וצ דְנאַה ןיימ ּביִג נוא
 םעד ןּופ ןעֶרעֶה הָלְפְּת רֶעִייֵז טְסְלאָז ּוד גּוא ,ריר ןעֶנעֶק רעֶסאוַו יוִו יוזא ץְראַה רֶעייֵז ןעֶסיִגְרעֶּפ ייֵז םיִכְפׁש , טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד ןייַד טיִמ ייז ןעֶמעֶראַּב .ְךעֶד ּוצ ןעֶציִהְרעֶד ְךיִז ןעֶלאָז טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר עֶנייַד ,גְנּוּנעֶגְרעֶפ ןייד ןעֶטעֶּב יא ןְייֵמְש לָהָמ ןייד ול .דָמָח ןייד טיִמ ףיִס ןעֶנְהעֶל רעֶטְנּוא
 ןעֶקְראַטְׁש טְסְלאָז וד קעפ ,גְנּוציִז ןייֵד ּוצ םייֵרְּבעֶגְנָא זיא רֶע סאוָו לעָמיִה
 ריִד ןופ ןעֶקיִׁש ייז טְסְלאָז ּוד ,דָנעֶה עֶּפאַלְׁש עֶרֶעייו קְלאָפ ןייד וצ
 וצ ,ןעֶכייֵרְג ייז ןעֶלאַז הָרְוּת ןייב ןופ רייר יד ףיפפיג ,הָאּופְרַא נוא ףֶליִה ַא

 ג זרעטיול ןעֶנעֶז טאָג ןופ רייר עלא ןעֶד יִּנ .ןעֶגיִטְסעֶפ ּוצ גּוא ןעקךאמש
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 לֵא ביִרּב ידע יִאַּב .קֶדָצ ּךיֶתֹודָעְו הָפּורְצ ְּךְתֶרְמַא
 ,קֶרָבּו םּולֲעַּת לָּכ שפל ךְתֶׁשִנ :קדקדִּת

 ,דָסָחְּב ָתיִנְּב ךמְלוע ןה :קרצה טָּפְׁשִמַּב דָיַיִנָע ןיד
 .דסית ךזועו עַרְכַה תֹויְכָז : .- יִפְלַּכ הָטמ דָסֶח בֵרָו
 .הָנַעַת הָּתַא אָרְקִנ םֶרֶמ :דֶׂשָּכִמ אַצּומ יִניִנ לע ןוח
 ,הָנָמִהְל ְּךיִרּוצִי םֹויַה ךְרְקפּכ :הָנֲעַמְּב דָסָח ּונָל אָצְמִי
 ,רֵּבנַה ּונילע ְּךְבּוט תַדְמ ;הָנֲחַי ביִבָס ְךיֶכאְלַמ ּונָל
 ,רָבָסְּב ףיוקמל עורב בנש :רֵכעַה ּוניֵעָשְפּו ֹוָעֵמ ונקנ
 ףינפל יִחְרְזֲא תלועפ :רֶבֵא תֵיָלֲעַו ַחֹּכ תַפיֵלֲח זוע
 ףאְרומ לַּבִק ; רֵכְסִי ןיִטְסִמּו רשוכ ץילָי וקרצ .רֵכָזִהְל
 אֵצְמִנ םַלָׁש :רקילו רֶׁשָיְל ּךְדּוקְפְּב ץר . רֵַּהְ ףדוחי
 :דקפומ טָנֲחִּב םֹויַהְּכ עשַעוש .דקפנ רֶׁשֲא לֶכְּב

 ט"ע שוריפ םייח יכרד
 רעָטיול ןעֶנעֶז גאָז ןייד הפויצ ףתְרַמָא = ,ןְּוויפִא ךיו לעֶזְניִא םעֶד ףיוא ףיש רעֶד ןּופ
 טְכעֶרעֶג זיא הָרֹוּת ןייד גוא ןופ לעֶוְניִא םעֶד םּורֵא ןעֶועֶועֶג ןיִא םִי רעָד

 ןיד ןיִא ייֵז טיִמ טְסְלאָז הָלָפִת טיִמ ריִד ּוצ ןעֶמּוק סאוָו לֵאָרְׂשִי יד
 טְכעֶרעֶג ּוטְסְלאָז לֵאָרְׂשִי עֶמעֶרַא עֶנייַד ןּופ ןיִד םעֶד ןיד .ןייַז ן קרקרמ טיִנ
 טְסיִּב וד נא רֶמָח טיִמ טֶעיֹוּבעֶג ּוטְסאָה טְלעוֶו ןייַד וה .טָּׁשִמ יא ןעֶבאַמ
 ּומְסְלאָז תֹויָכָ ,רָסֶח ןענעק ןעֶגייֵנ וצ זיִא הרט ןייד ,רסח .ןופ ראה ןייא
 ןייז רַבֹוג טעֶוו םיִמֲתַרָה תַרְמ רעֶד זא ,תֹויַבָ יד ןעֶגעוֶוְרעֶּביִא ןעֶכאַמ

 .טייקראטש ןייד ןעֶרעוֶו ןְהעֶועֶג טעוֶו לֹאָמְטְסְנעֶד ןידה תדָמ םעֶד ףיוא
 -עֶגְסיֹוא זיִא רֶע סאָו םֶהָרְבַא ןּופ רעֶדְניִק יִד רעֶּביִא ךיד םעֶראַּבְרעֶר וי"
 ּוטְסְלאָז ךיד ןעֶפּור ריִמ רעֶדייֵא םוּט ,םיִדְׂשַּכ רּוא ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶגיוצ
 ּוטְסְלאָז תוריבע עֶרעֶזְנּוא נוא דֶניִז ןּופ ןייֵר זְנּוא ףאמ יג .,ןעֶרעֶּפְטְנֶע
 יכיֵלְביִל טיִמ ריִד ּוצ ןעֶפאָה סאוָו יד טפארק טיִמ קְראַטְׁש ,ןעֶרְהיִפְרעֶּגיִא
 ןייז לוי .ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג ריד ראפ לאָז םֶהָרְבַא ןופ קְרעוֶו יִד תלי ,טייֵק
 ןעֶלאָז םיִׂשֲעַמ עֶרעֶזְנּוא םאָד ןייַז ץיִלְמַמ ןְנּוא ףיוא לאָז טייֵקְניִטְכעֶרעֶג

 ןעֶרעוֶו טְּפאַטְׁשְרעֶפ לאָז ןמש רעֶד זיִא סאָד גרטקמ רעֶד נּוא ,ןייז טְכעֶר
 ןייר ןעֶנעֶקְרעֶד ּוצ טְכְראַפ ןייד ןעוֶועֶג לבקמ הי ףיוא טאָה םֶהָרְבַא לג

 ןעֶניִטְראַפְטְכעֶר ּוצ להֶעָפַעְּ ןייד ןיִא ןעֶפאָלעֶג זיִא רֶע ב .טייֵקְניִצְנייֵא
 ץְנאַג ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג זיִא רָע סנץ .ךיד ןעֶניִרְרעוֶו ּוצ גּוא םיִׂשֲעַמ עֶנייַז
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 :דקפ רֶׁשֲא תֵעְּב ֹותָמִּת .דקש ומָחרְמִל זֹועְו הָלִהְּת ןוח
 :תֹואָלֲעַהְּכ לֵּבק ּוניֵנּונח יּוצִרְּב , תֹואָרֹנ וננעיו םלועמ וננעוש וב

 ֵּכ תֹופָע רע ,תֹואָצֹות יָאּולֲחַּתִמ ונְָמִּב ּונֵצְלַחְי ןח
 ; תֹואָבְצ יי גי

 ? םִָיַח םיִהֹלֲא ְךְנַעַמְל ,םִיַחַה רֶפַמְּב ּונֵבְתָכְו ,םיִיַחַּב ץֶפָח ְךֶלֶמ םִיַחְל ּונֵרָכָע

 ;םֶהָרְבַא ןֵגֶמ יי הָּתַא  ךּורְּב :ןגָמּו עישומו רוע ךֶלֶמ
 :ַעיִׁשֹוהְל בַר הָּתַא םיִתָמ הִיַחָמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רֹוּבִג הָּתַא

 ָךֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתָמ הִיַחְמ דָסֶחְּב םיִיַח לַּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םילפונ

 הָמֹוד יִמּו תורובג לַעַּב ךומכ יִמ .רֵפָע יִנֵׁשיִל ֹותְנּומֲא
 ;הָעּוׁשי ַחיֹמְּצִמּו היחמו תיממ ךלמ .ְךֶל

 םֵחָהְו ףֶנֶמ ץחב .אָצְמִנ ףסקרצו ףיִנּפ ונְרִש .הָצֵעָה לֹודְנ ְךֶלֶעָּפ םיִמָּת

 םייח יכדד ט"ע שוריפ
 כ טגעֶטעֶג טא לענניִא רעד, ןעפיי ערש = :עָב ןעֶליֹופעֶּב זיא רֶע םאוָו ץְלַא ןיא

 ןייא םיפ  ןעקנורט סוג רעטאנ עלק עו גאָט םעֶד ןיִא זיִא רֶע ?9* .ןעֶראוָו
 ,ןָדֵע נא יונ ןעֶועֶנעֶג ויא ליוְניִא רעד טְראָו גוא ,ןעֶראוָועֶג דייַרְפְרעֶד הָנָׁשַה שאר
 מְלייֵמעֶג ןעֶגעֶו ףיש ועָד ןופ ןעֶשְטְנעֶמ יִד .'דנוק א זמימכ ןעֶראוָועֶג טְכאַדעֶג זיא

 טאָה רֶע סאוָו טאָג וצ טְלייֵאעֶג רֶע טאָה טייֵקְראַטְׁש נּוא ּביױֵל ּוּועָנ הָלֵהְּת
 ןייז טאָה טאָג סאָד טייַצ רעֶד ןיִא יתטפ ,ןעוֶועֶג םָחַרְמ םֶהיֵא רעֶּביִא ְךיִז

 ;טְכאַרעֶג הָרָׂש עֶמּורְפ ץְנאַג
 זנּוא טאָה רֶע נוא גיִּבייֵא ןופ יז ריִמ ןעֶזאָלְרעֶפ טאָנ ףיוא נטש כ

 טעֶּבעֶג גנּונעֶליוִועֶּב רעֶזְנּוא יוצג , ןעֶכייֵ עֶניִמְכְראַפ ףרּוד טְרעֶפְטְנֶעעֶג
 ףיוא ןעוֶועֶג ביִרְקַמ טאָה ןעֶמ םאוָו תונָּבְרַק יִד יו ױוזַא ןייַז לבקִמ ּוטְסְלאָז
 עֶלֵא ןופ ןעֶהיצסיוא זנּוא רֶע לאָז גְנּוציִׁשעֶּב ןייז טיִמ ואל .חָּבְזִמ םעֶר
 ןיִא טאָה "תֹואָצֹוּת, טְראוָו םאָד לְהיִפיוִו לְהיֵפ יֹוזַא ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו םיִאָלֲח
 טאָג לאָז יװַא רֶיווְשעֶג ןעֶהיִלְפ לעֶגייַפ יִר יוִו יֹוזַא פידל , לְהאָצ רעֶד

 :זנוא ףיוא ןעֶציִׁשעֶּב וצ ןעֶלייֵא
 ריִמ ,תוצֲע להיפ ריִד ייַּב טְסאָה נּוא ץֶנאַג זיִא קְרעוֶו ןייד ולא םיִמָּמ

 ןעֶלאַז ריִמ ְךיִד ריִמ ןעֶמעֶּב צג דו .הָלָפְּת טיִמ ְךיִד ןעֶטְׁשְראַפ
 ןענופעג 5 א (ט"ע .רוזחמ)
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 םיִרָפ .הָלְבְמְמ רַזָנ חַבָמְל ןאצ :הָצְרִּפ רודנו קֶנֶא לק .הָצְמִׂש
 רַפָשּוי ונֵיִׂש ,הָּלִפְתִּב ףורענ הפש תַכיִרֲע ; הָלֹועְו םימלשל םישָבְבּ
 תֹוּפַרְתִהְל בוזעל ְְּתְחַלָׁשִמ ,תֶכָלַּב לקעג םִא רֶׁשֹוי ביִתָנ ;הָלּולְבּו רמְקָהַּ
 : תֶכָרָעְנ וָאֵמ הָליִכֲאַמַה תֶלֶכֲאַמּכ .תֶכָרֲעַמ חַּבְוִמ דקפוי הדגל ;תֶכאֶלְמִּ
 רוצָנ םָכּונָח ,רומשל קמ ןֵכ ןֵכָהְל חַבֵּמ .רומ רַהָל םֶּתְכְלַּב ןֵבּו בָא רַתַי
 ,םיִמַע ןירל םויַח .ךְּתְבָׁשְבּו ;רֹומָתְל תֶרֹוּמִקּכ הָעּובְׁש רֶכָז ;רומכל םיִמַחַר
 ףֶתָעיִטְנ ןֵפָג ,םיִמָלְכִנ אָצְג אלו רַהָּצַה וגָניִד ;םיִמֲחַר מיִאְצאְצ לַע אֵלָמַה
 ףיִאְרוק םָדָא י ןויִבָא ,קַחֵׁשִמ הָביִׁשְקַה דֶקָעָנ תּובְזְּ ;םיִמָי ְךֶרֹואְל ןיִּת
 רַּתְעַיַוּכ בֵׁשְקַה ּוניִתַפְׂש ביִנְו .קַחּוי םיִיַמְל ךֶרֶפֵס לע ּוניֵמָׂש יח ;קַחֹורָמ

 | :קָחְצִ
 טא 2

 ט"ע שוריפ םייח יכרד |
 טְסְלאָז ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ןייר ןעֶנּופעֶג שֶשטנעֶמ לייט ןייא , לייט ףניִפ ןיא ןעֶראָעֶג
 בוא טייֵקְניִנייֵרְמּוא רעֶזְנּוא ןעֶׁשאוַוְּפָא + ל פיל ד ןעֶפאָס
 םאֶד גְנאַפְּפִמֶע לק ,תֹוריִבֲע יד ןעֶנעֶז סאָד דְנאַׁש רעֶזְנּוא ןעֶכאַמ טְׁשיִנ ּוצ
 םיִילְבַּב יד סאו ְךאָרְּב רעֶזְנּוא םיֹוצְרעֶפ וא הָּלּפִּת רעֶזְנּוא ןּופ ייֵרְשעֶג
 ןעֶליוק ּוצ ןעֶנעֶלְפ ריִמ סאוָו ףאָש יִד וא .ןעֶכאָרְבּו זנוא ןיִא ןעֶּבאָה
 םאָד זַא ןָא טייצ רעֶד ןופ ןעֶד ,ןעֶדאַוְועֶג ןעֶטיִנְׁשְרעֶּפ ןעֶנעֶז תונַּבְרַה ראפ
 ביִרְקַמ טיִנ תֹונַּבְרַק ןייק ריִט ןעֶנעֶק ןעֶראוָועֶג בּורָח זיִא ׁשֶדְקְמֲה תיֵּב
 ןַא ןעֶמְכעֶר ריִמ םאוָו גְנּומְנעֶר ןָא םאָד ףֹּניצ ,ריִמ ןעֶמעֶּב טור ,ןייז
 ןעֶמְלאָָו ריִמ ְךייַלְג ןייז ןייש ריִד ראפ ןעֶלאָז הָלִפְּת טיִמ ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא
 +טְכעֶׁש סאָד יונ יֹוזַא חַלְנֲאְִכ ,ַחֵּבְוִמ םעֶד ףיוא ןֶּבְרַקַא ןעוֶועֶג בירקמ
 ןּופ תּובָז םעֶד ןּופ הֶזַה םֶלֹועַּב לֵאָרְׂשִי יִר ּוצ ןעֶסֶע טְכאַמ יִז סאו רעֶמעֶמ
 רעֶטאַפ רעֶד דפ .ןעֶראוַועֶג טְבעֶרעֶגְנָ גְנאַל ןּופ זיִא סֶע סאוָו ,הָרָיִקֲע רעֶד
 הָיְרומַה רַה םעֶד ּוצ ןעֶנְנאַנעֶג םעֶנייֵא ןיִא ןעֶנעֶז ייֵז זַא ןְהּוז םעֶד טיִמ
 הֶז תּוכְזִּב סּני* ,לֶהעָפעֶּב ןייד ןעֶטיִה ּוצ ,ןעֶטייֵרְּב וצ ןַא גְנּומְכעֶׁש ַא

 רעֶּביִא ְךיִז ?םֶסְלאֶו טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר ןייד ,רעדניק עֶרֶעייֵז ןעֶמיִה ּוטְסְלאָז

 הָנשַה שאר םּוא טְנייַה ןעֶציִז ןּוהְּמ ןייד ןיא נּוא פני .ןעֶציִהְרעֶד 2

 ףיוא טייֵקְמיִראַּבְרעֶר טיִמ טְלּוּפְרעֶר ןעֶרעוֶו ּוטְסְלאָז טְלעוֶו יִד ןיטָּפְׁשִמ ּוצ
 .טיִנ ןעֶלאָז ריִמ וא רעָמיול ְךאַמ טָּפְׁשִמ רעֶזְנּוא טד ,רעֶדְניִק עֶרֶעייֵז
 .ְךעֶנעֶז סאָד גְנוצנאלפ ןייד ןּופ קאָטְׁשְנייוַ רעֶד ו ,טְמעֶׁשְרעֶּפ ןייֵגְסיֹורַא

 .יתּוכְז ןיִא תו .ןעֶניִר גיִּבייֵא יד ןעֶלאָו ייז ןעֶטייֵרְּבְנָא טְסְלאַז ,ןעֶדּוי יִד

 8 ּוטְסְלאָז ,הָיְרומַה רַה םעֶד ףיוא ןעֶראוָועֶג ןעֶדְניִּבעֶג זיא רֶע סאוָו קָחַצְי ןּופ

 ןעָפּור סאו ןעְרּוי עֶמעֶרַא יִר ןופ לוק סאָד לעֶמיִה םעֶד ןופ ןעמע רעפ

 םּוצ ְךּוּב ןייד ףיוא ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא לאָז ןעֶמאָנ רעֶזְנּוא וייס ,ריִד ּוצ

 יו יוזא ,ןעֶמעֶנְרעֶפ ּוטְסְלאַז ןעֶצְפעֶל עֶרעֶזְנּוא ןּופ רייֵר יִד נוא ןעֶּבעֶל
 ילד 6 28 (ט"ע רוזחמ)
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 : הָיְהִי ּונֲעֹורְזּו ּונקְרְצָי םיִמֲחַרְּב . הֶיְחִנ ֹותֲהְרִצְבּו זוע תובְבודְמ ּוניִתַפָש

 ;הֶיְחַנְו ונֵמיִקְי יִׁשיִלְׁשַה םויַּב ,הָיְהֶא םִיַמֹויִמ םֶדָקְּכ ּונָיַחי ןוח

 ;םיִמֲחַרְּב םיִיַחְל ויָרּוצְי רוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףומַכ יִמ

 היחמ .ַיי הֶּתַא ְךּורָּב ;םיִתֵמ תֹויֲחַהְל הָּתַא ןמָאְנו
 : םיתמה 0

 ןוראה זיחתופ !

 ירמוש .הָרּובֲה לֶנָס תֹּוכֲאְלַמְּב יִּתְהַלְׁש ו
 ִּתְכַפְׁש :אָרֹומְּב ְךיֶרְחַיְמּוְךְתְנּומֶא

 ;אָרְקֶא ילוק יי עמש הרע שסבל ַחיִׂש
 ןוראה ןירגוס

 ךֶׁשְרודְל רותְסמו הָסַחִמ ,הֶצרְקמו ןנוח הָקָדְצִּ רֵּבַדְמ
 דא,

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ,דְלאַּב רֶׁשְפַא ,ןעֶרעֶו ליִטְׁש טעֶוֶו טְגיִו רעֶד סאוָו הָלָפִּת יד ןעֶמּונְרעֶּפ טְסאָה ּוד

 עֶר ןעלע יש ישי לד לו ךיוז סא ןעֶועֶג לַלּפתִמ טאָה קח
 :ןעֶּכאָה רעֶרְניִק לאָז הָקָבִר יי

 נוא טאָנ ןופ ביול עֶקְראַטְש יִד ןעֶדייֵר ןעֶצְפעֶל ערד תֹובְודְמ ּוֵניֵתַפָׂש
 ירעֶד מי םיִטַחּ ,ןטְּבעֶל ריִמ ןעֶלעוֶו טייֵקְניִמְכעֶרעֶג ןייז ְךֶרּוד

 רֶע לאָז טייֵקינאַמְׁש רעֶזְנּוא נוא ןעֶכאַמ םְכעֶרעֶג זנוא רֶע לאָו טייֵקְמעֶראַּב
 לְהאָמ ייווצ ְךיִמ םאָה רֶע יו יוזא ןעֶּבעֶל ןעֶכאַמ ְנּוא לאָז רע וניסו ,  ןייַז

 נוא ןעמכטר ןפיוא נו רֶע טעו לֶהאָמ ןעֶטיִרְד םעֶד ןיִא םְֹּ ,טְזייֵלְרעֶד
 מעוו שָרְקְמַה תיֵּב עָטיִרְר סאָד זַא ןעֶד ,ניִּבייֵא ןעֶּבעֶל ןעלעוו ריִמ

 ;ןעֶרעוֶו בורק טיִנ יביא ןיוש םַע טעו ןעֶרעוֶו טְעיֹוּבעֶג
 תֹצויִלְש ןיא ןעֶראוַועֶג טְקיִׁשעֶג ןיִּב ףיא ,טְגאָו ןזח רעֶר תוכל ִּתְחַלּוׁש

 נּוא טייֵהְראוָו ןייד ןעֶמיִה אָד יִד הָתּורְבַח רעֶטְּביִלעֶג ןייֵא ןּופ
 נוא ןעֶּמעַּב והט נוא דייר םיִנְרעֶפ ךיִא יפי ,טְכְראַפ טיִמ ףיר ןעֶניִצְנייֵא
 ףיר ְךיִא סאו .לוק ןיימ ּוצ רעֶה םאָנ ףיד טעֶּב ךיִא 9? ,הָלָפְּת ּוהְט

 : ןָא ךיִד
 נוא טנילעמייל רֶע ,טייֵקְניִמְכעֶרעֶג טיִמ טעֶר אָד רעֶד טאָנ חוצ רֵּבַרְמ

 עֶנייֵַד ּוצ ושני? , םֶהיֵא ןעמעב סאוָו טייל יִד ּוצ טְגיִליוִועֶּב טְרעוֶו |
 ביוא ןיִר ןייב ןופ גנּוייֵרְפׁשְסיוא סא זממ ,ןעֶניִפעֶג ףיד זאָל רעֶטְׁשְראָפ

 - בר ז 984 (ט"ע רוזחמ)
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 ףךינפלמ .הצַמְת םירוציב םִא ני חַתָמ  .אֵצְמִ
 בָּבְרַע ,םירּוריִבְּב הָעָׁש ּוניִתְעיֵקְּת ףֶרֶע :אָצִי יִטָּפְשִמ
 ,םיִרּוצ וו תִיַּב תֶרֵקִע ' 'םירוגנס א ₪
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 רָכֹו רמָ ג
 ךֵתַמאַּב ּונֲחָנ ,תירובְּכ הָּכְזו תורתסנמ ונקנ ,תירבַה
 : תיִרֲאְשִל עַׁשָּפ לע רֵבֹועְו ןוע אָשונ ,ּתיִרָחַאָל ּוננְתּ
 טָפְׁשִהְל רָלֶח יִאּורְּב .םויאְו אָרֹונ אָסְּכַל ךַאְשְנהְּב
 םיִהֹלאַּב .םֹויָדִפ םִאיִצְמַה ּוניֵלָע ְךיֶמְחַרְּב .םֹויַהְ
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 םייח יכרד
 ןופ ףיש יִד ןעֶגאָרְט קעווא טעֶו גוא טְניִו
 ןָא ןעֶּבייֵלְּב ריס ןעֶלעוֶו ,רעֶמייוֵנ לעֶוְניִא םעֶד
 טיִנ טֹוניִמ ןייֵא ייֵז ןעֶּבאָה רעֶּגיִרעֶד ,ףיש א

 ןעֶנעֶו נוא ,לעֶוְניִא םעֶד ףיֹוא ןייז טְלאוָועֶג

 ץֶטייווְצ יד ,ףיש יִד ןיא ןיינא קירּוצ ןיֹוׁש

 ט"ע שוריפ

 -עָּפעֶׁשעֶּב עֶנייֵר ףיוא ןעֶלעוֶו טסו וד
 קרקרמ ייֵז טיִמ גּוא ןעֶקיִרְדְפיוא ׁשעֶנ
 ְךיִד ְךיִא טעֶּב ףיֶגְּפְלַמ .ןיד ןיִא ןייַז

 ריר ןופ לאָז טָּפְׁשִמ ןיימ םאָד טאָנ
 גנּוטְכעֶרְנָא "אד לר .ןעֶכאַמ 'טְכעֶרעֶג ְךיִמ טְסְלאָז נוא ןייֵג םיורַא טאָנ
 שי ְמְרעֶפ בר ,טייֵקְרעֶמיול טיִמ ןעֶמעֶנְרעֶפ וממלא .תועיִקְּת עֶרעֶזְנּוא ןופ
 ראַּפ ןעֶלאָז ייֵז ינו יִד קְראַטְׁש נּוא ,ןֵמָׂש רעֶד זיא סאָד רוגיטק םעָד
 רקיִע רעֶד ןעוֶועֶג זיִא יז סאוו רעֶטּומ רעֶזְנּוא תק ,ןייַז ץיִלְמַמ םיִטּוג זנוא
 קחי נּוא םהָרְבִא זיִא סאָר ; ,רעֶנייֵמְׁש עֶטְקאַהעֶג יד ןּוא תנּוצמנ , זיוה םעֶד ןופ
 . רעֶנייֵטְׁש יִד יו יֹוזַא ןעֶגיוועֶג ןעֶבאַמ טְנעקעֶג טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז סאָד
 לאָז סֶע נּוא יטנ ,םיִבֹומ םיִשַעמ עֶרֶעייֵז ןְהעֶז ןעֶלאָז ןעֶגיוא עֶנייַד ףיֶניע
 ןא 'טְרעוֶו רֶע םאְוְו בֹקֲעַי ןופ טייקמּורפ םאָד ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג ריד ראפ
 נוא ןעֶטְלעֶצעֶג ענייד ןיִא ןעֶסעֶועֶג גיִדְנעֶטְׁש זיא רע ,"םָּת שיא, ןעֶּפיִרעֶג
 ןייד ןיִא ןעֶּבאָרְגעֶגְסיֹוא זיִא הָרּוצ ןייז נוא ּףאְמִכְכּ .טְנעֶרעֶלעֶג הָרֹוּת טאָה
 .רֶניִז יִד ןּופ ןעֶהיִצְסיוא זְנּוא ּוטְסְלאָז תּוכְז ןייז ןיא נא ּוגצלס] ,דֹובַּכַה אֵסַּכ
 טְסְרְהיִּפ סאוָו טאָג ודי גה .ןעֶגיִטְלעוֶועֶג טיִנ רימ ןיִא ןעֶלאַז דֶניִז יד "נא ל
 ףאמ , ,תובָא יד ןופ תיִרָּב םעֶד טְקְנעֶדעֶג אָד רעֶד ,רָסָח טיִמ טְלעוֶו יד
 דיילק א יו ןייז רעמיול עֶלאָ ריִמ סאָד כג ,תֹוריֵכֲע ןּופ ןייֵר וְנּוא

 רעֶגיִמְכְראָפ וד ןעוֶו נה .ףוס ןעטונש ןעֶּבאָה ןעֶלאָז ריִמ סאָד נא
 ןיָטָּפְׁשִמ וצ לֶהיְֵׁש ןייד ףיוא ןעֶּבייֵהְרעֶד ףיד טְסעוֶו טאָג רעֶכיִלְקעֶרְׁש וא

 טיִמ טאָנ ' ףיד רימ ןעֶטעֶּב ּדיָמחְֹּכ ,רֶרָע רעֶד ןּופ ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עלא טְנייַה
 ןַײד 8 98 (ט"ע רוזחמ)
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 ונָצְר .ְּךֶהֶלְמָחְּב רֵסָה ּונֵרְצִי עור :םויה לָּכ ּונְלַלִה
 הָּבְרַהְו ּוניְבּוׁשְּת הצר .ּךֶתָרְבֶא סחמְּב ּונֵכְֹוסְ
 ונֲעדִי :ךתיערמ ןאצ .ְךְטֶבִׁשְּב ךמע הֵעְר .ּךֶתָליִחְמ
 ונּבְלְּב ףידוקפ רֶׁשֹוי ,רֹומְתָל ְךיֶתֹוחְרֹואְו ְךיֶכָרְר
 ִּכ ּונְעַדָי .רּומֲחַל ּונתָחיִלְס ךיִמחְר ּורְמִכְי .דֹומְצִל
 ,הָבּוהֲאָה ךתיערל ּךֶתָעּוׁשְי הוצ :דומעי ימ ןיִאָו ּונאָטֶח
 רֹואְמ יִּכ טָּבַהְו הָפְצ :הָבֵאְתּו הֶהֵמְּכ ְּךֶרֶַחְל הֶאָמִצ
 ;הָּבַר םוחת ְךיִטָּפְׁשִמ לֵא יֵררֵהְּכ ךתְקדצ .הֶבָאְכִנ
 רקפַהְו ןָבְלה ּוניִאַטַח .ּוניתְעּורת לֹוקְבּוּניִנוְֶהְּב ץֹופָח
 יב נח יו נה ּונניֵטְִמ דוק א תַמצַהְו לב ,ּונֵגְִׁש

 םייח יכרד | ם"ע שוריפ
 םעֶד ףיוא לעֶמיִּבַא ןעֶגְנאנעֶג פרא ןעֶנעֶג ליט טְסאָה וד סאוָו טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד ןייב
 ןעֶטְכּורַפ לעֶסיִּב א ןעֶסעֶגעֶג ןעֶּבאָה גנא ליֶוָניִא ןעֶניִפעֶג ןעֶכאַמ מלא זכו א ףיוא

 ןעֶמיִראַּב ףליה םיִטאָג טימ ךיִז רימ ןעֶלעוֶו םיִהְלאַּב ,גְנּוזייֵלְרעֶד ןייֵא זנוא
 ּוהָט גוא הָבּוׁשְּת רעֶזנּוא ניִליוועּב הצי ,םייִצ על8 ןיִא ג נאָט ןעֶצְנאַגַא
 | גוא ןעֶגעוֶו ע עֶנייַד ןעֶמיוִו זְנּוא זאל נרי ,גָנּוּבעֶגְרעֶּפ ןייד זנוא ּוצ ןעֶרעֶה
 .מעךאב ְרעֶד ןייד ּרָמְכִי .ןעֶמעֶרמ גיִדְנעֶטְׁש ריִמ ןעֶלעוֶו ןעֶנעֶטְׁש עֶנייֵר ןיִא
 ריִמ ּנְעַדָנ ,גְנּוּבעֶגְרעֶפ רעֶזְנּוא ןעֶמְסּולְג נצ ןעֶרעוֶו טְציִהְרעֶד ןעֶלאָז טייק
 טיִנ זנוא ראפ רענייק שאה סֶע בו טְגיִדְניִועֶג ןעֶּבאָה רימ םאָד ןעֶטייוֵו
 דָנייֵרְפ ןעֶטְּביִלעֶג ןייב וצ ףְליִה ןייד טיִּבעֶג הג ,ןעֶטעֶּב ּוצ ייֵמְׁש ג
 .ּוצְרעֶד סול סיֹורְג טאָה נוא רָסֶח 2 וצ גיִטְׁשְראָד ןיא יד הֶאְמִע
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 סאד הע 5 םיִאְנוש עֶנייֵר סימה ,םילָּור טאָטְׂש ןיימ ןופ גנואוד
 ּוצ טְפאָהעֶג ּבאָה ךיִא חט ,ּבױלַא ּוצ ןעֶראוַועֶג ךיִא ןיִּב טאָנ ריִד ןופ

 : ;טאָנ ריִד וצ רעֶטייוַו ְךיִא ףאָה טְנייַה נוא טאָג
 ומש 9 99 (ט"ע רוזחמ)
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 +ּהָיּולְלַה רֹודְו רודל ןֹויִצ ךיהלֶא םֶלעְל יי ולמי
 - * .ןאָנ לֶא לֵאָרָׂשִי תֹולָהְּת בֵׁשֹוי ׁשֹודְק הֶּתִאְו

 ןוראה ןיחתופ
 ְּי ץיֶרָאָבּו םִיַמָׁשַּב : וניֵהלֲא אּוה הָתַא
 : הָבָבְרַמ לּוגְר + ץרֶענְו רובנ
 : וארבנו הָוְצְו : יהיו חש אּוה
 : םימלוע יח ; הַצָנְל ֹורְכִז
 : רתָס בֵׁשֹוי ! = םִיַניֵע רוחמ
 : הָקָרְצ ֹוׁשּובְל : הָעּוׁשֹי ורְתַּכ
 : הָמָקְנ רֵּפֲאָנ ! הָאְנִק והטעמ
 : הָנּומֲא ֹותָצֲע : רֶׁשֹוי ורתס
 : | רֶׁשֵיַ קידצ תמא ותלוע פ
 +0 אשנתמּוםר : תֶמֲאַּב ויָאְרֹוקְל בורק
 גהָמיִלְּבלַע ץֶרָאהָלֹוּת םיִקָחְׁש ןֵכֹוׁש

 הוי ; ׁעְוְדֶקְו םֹורָמּו אָרֹונ םִיַקְו יז להק ןח
 .באמ ןעוֶטייוַוְצ םעֶד סאָד ןעֶמ טְנאז עֶכאוָו רעֶד ןיִא טְלאַפעֶג הָנָׁשַה שאר גאמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶר זַא

 יִלָאְרָאְּב ץֶרֶעַנְו ,ֹולְבֶה תַרֲע םיִרָאְפְמ ומָש
 3 גאט ןעֶטייוֵוְצ םעֶד סאָד ןעֶמ טְגאָז תֶּבש םּוא טְלאַפעֶג הָנְׁשַה שאר גאָמ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד זַא

 לָּכ  תירכהל .עיִרָתְו ריִעָת ײק
 דא ו ו ו ו ו ו "א ,"לאש "ר .ש"ר "ראש "לשש"יס

 ט"ע שוריפ םייח יכרד

 | ךייז ןעֶנייֵׁשעֶּג לֵאְרְׂשִי יד םיִרֲאָפְמ ומש טְרעֶקעֶג קירּוצ ְךיִו ןעֶּבאָה ייֵו , ליֶזְניא םעֶד ןּופ

 עג זיא ּביול ןייז נּוא ןעֶמאנ * | יא טְצעֶועֶג ךיו ןעֶּבאָה גוא ,ףיש ועָד ּוצ

 לעֶמיִה רעֶר זיִא סאָד לָכיִה ןייַז ןיִא נּוא ייָניְִּּו ,םיִכֲאְלַמ יד ןעֶֶשיוִוְצ טְקְראַטָׁש

 ;גיִלייֵה זיא רֶע שיא ,רֹוכַּכ ןייז ןעֶגאָז םיִכֲאְלַמ יִד םאוָו
 . ירמוש

 :גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ייּב ךיו טְניִפעֶג ,'ּוניֲהֹלֶא אּוה הָתַא, ןּופ ׁשְשייֵט יד

 . 0 28 (ט"ע רווחמ)
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 .ולוכ רָמוא רובָּכ ֹולְכיֵהְבּו .ולולה ׁשֶדֹוק

 :שודק |
 םיִרָּבְרִנ .ןורצבל ןובושי דוע ויָתֹוצִמ ירמוש

 יי בשקיו .ןֹורְּתִיְו רָשְבַהְּב ויָאָרָי
 :שודק .ןורָּכִז רֶפְסְּב בֵתַּבִיַו .עָמְשיו

 יִזָאַי .םֶכְתְקִאְנ .רֶפּות אל תיִרְבּו םֶכיִשָעַמ ּורְּפֹׁש
 :שודק ,רָּפ רושמ ייל בֵטיִתְו .רַּפִׁש םיִקָחְׁש

 תושיטְנ .לֵׁשְמֲהְו הָלֲע ךֵאָרֹוקְמ יִטְבש
 ייל הָתִיָהְו .לשנל ְּךוִיִּתִהְּב םיִרָצ
 :שורק .לֵׁשֹומּו הָכּולְמִה

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 :שֹורק עיִרָהְל יֵעְרֹויְּב שרקתו .עירמ
 ר

 םייח יכרד ט'ע שוריפ |
 ימיִנ ןעֶראָׁש ןייק ןעֶּבאָה וא רעֶטְרִע עֶרֶעיַו ןָמיִה ייז סאוָו לֵאָרְׂשִי יִד ויפיּומ ירמוש

 ןעֶּבאָה ןעֶׁשְטְנעֶמ לייט עָטיִרְר יד ,ליױְניִא םעֶד ְךיִז ןעֶלעוֶו וז תוָצִמ עֶנייז ףיֹוא לעֶמיִּב א ןעֶועוֶועֶג ןעֶנעֶו ייִנ םאוָו טאַהעֶג , , : . ,
 ןעֶּבאָה יי ויִּב ליִוְניִא םעֶד ףיֹוא טְטאָוְרעֶפ ְךיִו רעֶטְסעֶפ רעֶד וצ ןעֶרעֶקְמּוא ְךאָנ
 ףייוו ,ףיש יִד ןופ טְועֶטייֵמיֹורְט ןעֶמ טְרעֶהעֶג .ְבְראָפ עֶנייֵז םיִרָּבְדִ ,םִיַלָׁשּורְי טאָטְׁש

 ּומאָנ לאָז תּוכְז רֶעייֵז ןיא נּוא הָרְוּת רעֶניִמְראַפְטְכעֶר רעֶד ןיִא ןעֶרייר רעֶט
 + תֹונֹורְכִַה רֵּפַמ ןיִא ןעֶּבעֶל םּוצ ןעֶּבייֵרְׂש ןָא זְנּוא לאָז נוא ןעֶמעֶנְרעֶפ

 ;יִלייַה זיִא רֶע שורה
 תיִרָּב רֶעייֵא םאָד יִרְּכ םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵא טְנייֵׁשעֶּב לֵאָרְׂשִי רֶהיֵא טָביִשַעִמ ּורָפש

 רֶעייֵא ןעֶמעֶנְרעֶפ רֶע טעוֶו םָכְהקֲאַג .ןעֶרעוֶו טְרעֶטְׁשְרעֶפ טיִנ לאָז
 סאו םֶקָא רעֶד יו ןייז רעֶּביִל םֶהיֵא ייַּב טעוֶו הָּלִפְּת רֶעייַא נּוא ,ייֵרְׁשעֶג

 טאָג רעֶניִלייֵה גד לידא ,ןעוועֶג בירקמ טאָה ןושאָרַה םָדָא
 ְצְנאַלְפעֶג לארי ץֶרֶא ןיא ןעלאז םיטבש עְנעֶפיִרעֶג ענייד ףאָרקְמ ימבש

 הָלָׁשְמֶמ יד נוא 'הָבּולְמ יד ןייז טעוֶו סֶע ! 'הָתָיְָו ,גיִּבייֵא ףיוא ןעֶרעֶוֶו
 .:םאָנ רעֶגיִלייֵה ּור שודה ,טאָנ וכ

 גניתובש !1 9 (ט"י | רוזחמ)
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 ריִמָת ּונֵרֲאַּפּו ,ֹושָדק רהל תֹולֵע קָחְרָמִמ ּונְתּובש
 .ֹוׁשָדָק רַבָד תֶא רֵכָז יִּכ .ושְרְקִמ ריִבְדִּ
 ;שֹודְק |

 זוע ֹוּכְלַמְל ֹוּתִתִּב חַּצֵנ ,לודֶנמ םש זוע לֹודְנֶמ חַבָש
 :שודק ,לֹודָג רַפֹוׁשַּב עקֶתִי אּוהֲה םויַּב ,לֹודְנִמּ |

 ריִמָת ּורְמאֹי .ץֶרָא יִנָכושְו לֵבָת יִבָשוי לָּב
 ְךֶלֶמְל יי הָיָהְו .ץֶרָאְּב תֹוׂשֲעַל ַי ליִדְנִה
 שור . ₪ לָּכ לע

 7 :ןיקע םיִהֹלאֵל ארקַא להק
 ב

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 .הֶכָלָמ אל דועו ,הבְלָשּוה הָמ לע הָכָלְמִמ תֶרֶדַא

 ,הָכָָהַּ אֹלָׁש הָכָלֲה ויָרָחֵאְו הָכיִלְמִה לבל

 ט"ע שוריפ םייח יכרד
 גְנּורעקְרעֶדיוֶו רעֶזְנּוא לפול ּוניֵתּובְׁש = יש יי ןעֶגעֶו / ןייג קעונ ₪ ְלאַּב ליוִו ףיש יד
 לאָז רערנעל עמייונ ןופ * ןיֹוׁש ויִא ףיש יד ןעֶו ףיש רעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג

 ריִמָּת םֶהיֵא ריִמ ןעֶלעוֶו םִיַלָׁשּורְי גְראַּב ןעֶניִלייֵה ןייז ּוצ ןעֶגְנעֶרְּבְפיוא טאָנ
 ;גיִלייֵה טְסיִּב וד לידא .שָרְקְמַה תיֵּב ןופ ׁשיִלאַּפ ןיִא ןעֶּביױל

 ןעֶפיִרעֶג ןָא טרעו) רֶע סאוָו טאָג וצ ביול ןעֶּבעֶג ןעֶלעוֶו ריִמ לֹידנמ חַבָש
 נּוא טייקראמש ןעֶּבעֶג עוו רֶע ,ןםּוראַטיץוש ןיימ] "זוע לֹודְנִמ

 ןעֶזאַלְּבעֶג טעוֶו גאָמ ןעֶגיִּבְלעֶז םעֶד ןיִא פינ ,ַחיִׁשַמ ןייַז ּוצ גנּוטְסעֶּפ
 ;גיִלייַה טְסיֵּב וד שיא ,רֵּפֹוׁש ןעֶסיֹורְגַא טיִמ ןעֶרעוֶו

 טאָה .טאָנ ןעֶגאָז ריִמָּת ןעֶלעוֶו טְלעוֶו רעֶד ןּופ רעֶציִז עֶלַא יגש" לָּב
 טעוֶו טאָג נּוא ,דֶרֶע רעֶד ףיוא לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ ןּוהְמעֶג םיִסָנ עֶסיֹורְנ
 ;גיִלייֵה טְסיִּב ּוד שודה ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶר רעֶּביִא ְךֶלֶמַא ןייַז

 ,ןעֶליוִו ןעֶמּונ םימ ןעֶלייֵצְרעֶר ףיא לעֶוֶו טייֵהְניוׁש נּוא טייֵקְראַטְש רי רֶדא
 .ְנאַדעֶג גּוא ןעֶרייֵר טיִמ ןעֶטְכעֶר ןָא ְךיִא לעוֶו טעֶּבעֶג וא ייֵרְׁשעֶג

 נאָט םעֶד ןיא פיג ,טאָנ ןעֶטְׁשְרעֶּבייֵא םּוצ ןעֶפיִר ּוהָמ ְךיִא יש .ןעק
 שאר 2 28 (ט"ע רוותמ)
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 טופשל םיִרָׁשיֵמ ,ץֶרָע יִמְׁשִמ רַחְכִנַה םֹויְּב ןוה
 ;ץֶרָאָה לֵגָּת דֶקָמ יי יל ;ץיִרֲעַהְל ֹותְׁשְדַק | |

 יִמ ַחֹּכ רֶפְסְל וזּזע ,ליִכָהַמ םֶלֹוע הָלדָנ ֹותְוֲאנ ןח
 צליִּכְׁשַמ ּורְמִו םיִהֹלֲא ץֶרָאָה 2 לַע ְךֶלֶמ להק ; ;ליִכָ

 רוכָּכ ֹולָכיֵהְבּו ,ולּולָה שֶרוק יִלֶאְרֶפְּב ץֶרענו ולבח תדע םיִרֲאַּפִמ ומש
 : שודק . ולו רַמוא

 +ויתורובנ ולְדִנ יִּכ ּועריו ,ֹויָתֹויְרִּב לַּכ ו ומישי עי ןוח

 ;ויָתֹואְלִפָנְל הָׂשָע רב להק

 ַעַׁשֲעַׁשְל רובע לֵאיִלֲחַנ , ֹותָנְפ ןָבָא הָרָיְו ביִּצִה ןזח
 ;ֹותיִרְּב םֶלֹועְל רֵכְז "להק ;ֹותָמִיְאַּב |

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 ;הָכּולְמ עיפות רע ,הָכְלְמִמ תֶרָבְנ הָכָלְמּוה ָהיֶלָע
 הֵּבִחְר ,אֵכְרֶא הָל ןּתְנְו הָכְרַּפ ימימתמ 'הֵבְרָח ילֹובֹ

 ,הָּכִרְּב הָתֵעַּב ; הָכיִרֲאַה לועו ,הָכְרְד תֶׁשַקְו חַכְרֶאְו
 הָרָע הָמָרֲע תודוסי : הכלימ הָּתַע דעו הָכּורְד הֵנְהְו

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ךעֶּבאָה ייֵו גּוא ,ןעֶׁשְטְנעֶמ טיִמ טְגעֶועֶּג ןעֶנעֶנעֶג ענסיזא ןיִא רֶע סאוָו הָנָׂשַה שאר

 רעהעֶג .ףיוא פפא ,עפשעמ גייט עְנעֶפ = ן'א זיִא אוו טאָנ ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִלְק
 ְטְסעֶד ןופ ,ףיש יִד ןופ טְרעֶטייֵמיֹורְט ןעֶמ יו םאָוְו יִד יֶמָּפְשִמ ּוצ םיִרָׁשיֵמ ,לעֶמיִה

 ףצ קירוצ טְכייֵאעֶג טיִנ ךיז ייֵז ןעּכאָה ןעֶגעֶו .טְסְניִר םיִטאָנ ןיִא גיִטְראַפְטְכעֶר ןעֶנעֶז
 טאָנ 0 .ןעֶנאָז לאָז ןעֶמ נּוא ןעֶּביול קְראַטְׁש לאָז ןעֶמ טְכעֶר זיא םאָד
 יד .סיֹורְג זיִא טֵפאַׁשְרעֶה ןייַז ֹותָנֲא .רֶרע יד ךיִז רייֵרְפ טְניִניִקעֶג טאָה
 ןעק רעו םייקראטש ןייז ןעֶלייֵצְרעֶד ּוצ ,ןעֶסאַּפ טיִנ םִע ןעק טְלעוֶו עֶצְנאַנ
 .םֶהיֵא טְּביול ,טאָנ זיא טלעוו רעֶצְנאַג רעֶד ףיוא ְךֶלֶמ ַא ו .ןעֶסאַּפ םאָד
 ינעָמיוִו רֶעייֵז ןוהמ ןעֶלאָז ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עָיִז עֶלַא שנ .לֶכֵׂש ץֶמּוג טיִמ
 .םיֹורְנ ןעֶנעֶז טייֵקְראַטְׁש עֶנייַז סאָר ןעְסיוו יז ןעֶלעוֶו ,ּוצְרעֶר טָפאַׁש
 טאג ןעוֶו גייט .רעֶדְנּואוו עֶנייַז ּוצ ןּוהְמעֶנ רֶע טאָה ׁשעֶנעֶבעֶרעֶגַא יו
 רצ 'טְלעוֶו יִד ןייֵמְׁש דָנּורְג םעֶד ןעֶּפְראוָועֶג טאָה .גּוא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה
 ּוצ הָרוּת יד ןעֶּבְרַא ןעֶכאַמ לאָז רֶע טְכאַרְמעֶג ןיוש רֶע טאָה ןעֶפאַש ׁשעֶּב
 יעָנ טאָה טאָנ די ,ןֶעייֵרְפ רֶהיִא טיִמ ְךיִז ןעֶלאָז ייֵז לארי קְלאַּפ ןיינ

 מכַאד 18 8 (ם"ע רוגחמ)

 יי" "לא
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 רֹוּכְזִל הָנָׁשְו הָנָׁש לֵכְּב ,יִנֹויְנֲה תַד קוחְּב םֵׁשָרְו ןוח
 יי לֵכיִהְּב ןֹורָּכוְל יי? ;יֵנֹורְכִז

 בֶׁשֹקיַו ,ןֹורְּתִיַו רֶׁשְכִהְּב ויָאָרְי םיִרָּבְרִנ . ןורָצְבִל ןוכּושי רוע ויָתֹוצִמ יִרָמוש
 :שודק .ןֹורָּכְז רָפֵסְּב םֵתָּכִיַו עֶמְׁשַ יי יי

 ליֵא ותרומת לר ,ויָניֵעְּב זָא רַׁשְכּוהְּכ ׁשֶדֹוק חַבְ ןוח
 :וינרקּב ךֹבֶסַּב וַחֲאָנ רַחַא לק ;ויִנ פל בירקהל

 הֶרְקִי םִא הֶז םוי .שרוח הוּב עוקתל ויְמיִגַה םָּכִה ןוח
 :שדוק אָרְקִמ הָעּורְּת ןֹורָכִז להק :שדוק תָבָשְּב

 ;םֶכְלּובְנ לכב עוקתל ווצ ,םָכֲאֹובְי לֹוחְּב םא ֹועְבִמ ןזח
 / ;םֶכָל הֶיְהִי הָעּורְּת םוי להק

 בַטֶתְו .רַּפׁש םיִקָחְׁש ןיִזַאַי םֶכְתַקֲאנ . רָפּות אל תיִרְבּו םֶכיֵׁשֲעַמ ּויופש
 | :שודק .רַּפ רושמ ייל

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 הָמיִרָעַה דֹוסְו ,הָמיִרָה שאר ,הָמְרָע דוסי דע המירחהו
 דופאתו הָמּור קַחַׁש דַעְו הָמְרֶעָמ הָרָעַּב המר ַהיִדִיְו
 ; הָדְרִׂשְו הָׁשְרָחְו ,הדררש יִלָהֶא הָדְדִג יתועירי : הָבולמ

 ט"ע שוריפ םייח יכרד
 ןופ טְלעוֶו יִד ןעֶפאַׁשעֶּב ּוצ טְכאַד א טְייֵמעֶג ןעֶּבאָה ייג ,ףיש יד ּוצ ןייג
 טאָה רֶע נוא םֵׁשָרו .ןעֶנע 2 הֵרֹוּת רעֶד ְךאָנ ויִא ןעֶגעֶווְטְסעֶד ןּופ טְרעֶט ַםיֹורְט עפ

 ןעֶקְנעֶר ְךעֶג לאָז ךיִא ,יִז ןעֶרעֶל ְךיִא סאוָו הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא
 טְכאַדעֶג ןייז ןעֶלאָז ריִמ נּוא ןֹויִּנִל | . תורפוש] תֹונורְכִז תויִכְלַמ רֶהאָי עֶלַא
 ןיִא ןעֶלעֶפעֶג םֶהיֵא זיִא םֶע זַא גְנּומְכעֶׁש עֶגיִלייֵהַא חכָו ,לָביִה ם'מאָג ןיִא
 ןייז ףיוא ןעֶדְנּוּנעֶג ןָא רֶע טאָה ְךאַנְרעֶד ,קָחָצִי זיִא סאד ןעֶגיוא עניי
 טְגיִלקעֶג טאָה טאָג .ייציומ מה ,םֶהיֵא ראַפ ןייז ּוצ ביִרְקַמ רעֶריוִוַא טֶרָא
 שאר גאָט רעֶר ןעוֶו וא ׁשְרֹוח םעֶד ןיִא רפוש עול ּוצ רעֶדְניִק עניי

 רפוש ןייק ןעֶזאָלְּב טיִנ ןעֶמ ראָט ויגו .שְדּוק תַּבַׁש םּוא לאַפעֶג הָנָשַה <
 שאר ןעוֶו זיִא הָנְקִּת יִד נּוא ועָבִ יהֲעּורְּת ר ןעֶגאָז ףראב ןעֶמ ראָג

 ןעֶזאַלְּב ּוצ ןעֶמאָּבעֶג םיִמָכָח יד ןעֶּבאַה ןעֶבאוָו רעֶד ןיִא טְלאַפעֶג הָנָשַה |
 ,'םֶכָל הָיְהִי העּורת םוי, ןעֶגאָו לאָז ןעֶמ נוא ןעֶציִנעֶרְג עֶלַא ןיא רָפֹוׁש

 .םּורי 14{ ₪ (מ"ע  רווחמ)

 "יא "יא 7/7 אר



 867 רפק הנשה שאר לש ב םויל תירחש
 ְךֶעֹורְז ףושח ,םיִמּוא לָּכ יִפְּב יעשי רוצ םּורָי ןוח

 תוכלמ ףֶתּוכְלַמ יי? ;םיִמָמֹוקְתַמְמ  עיִׁשֹוחְל =
 : םיִמָלֹוע לֵּכ

 תֹובָבְרּו תֹולֲהָק .דעְוהְל ֶנְכִׁש לכ ןיִעְל ְךְתֹולְנִהְּב ןח
 :דַעְו םָלֹועְל ךֹולְמִי יי יו להק ;רַעָהְל ומיפב

 לֵכְו הינכוש לכ לח ,םיונה ' עו דֹובָּכ חָתָאָי ָךֶל ןוח
 *'  ;םױנַח ךֶלֶמ ףַאָרָי אל יִמ לחק :םייאה

 הָתיָהְו ,לֵשֵנָל ָךְזיִּתַהְּב םיִרָצ תֹוׁשיִטְנ ,לֵׁשְמַתְו הלע ףֶארוקמ יֵמְבִׁש
 : שודק .לשומו הָכּולְמַה ייל

 םנחו ץבק ףיורז ,םַדיִחְכַהְו רבש | םירצ תוטומ ןזה
 ; םָדָק םיִנָק ךֶתָדֲע רֹוכְ להק ;םַדְפִּת

 ומיִנָּפ לע ם 0 ,םִיַלְפַכְב ומחּני םימע יֵביִדְנ ןזח
 םוי תא םֹודָא יִנָבְל יי רֹוכְז להק :םילוש הלנ
 ;םִיַלָׁשּורְי

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 הָמָי ,הָדיִּפְקִה תאזו ,הָדָפֶא תֹּובָלַמּו ,הָדֶפְר | תוניצק
 נב 'הֵצֲחְל ;הָכּולְמ הָללִחְ | הָדְרֶח רז רובע ',הָדְרָמּו

 .גייֵל יִד ןְעיִצְפיֹוא טעוֶו ןעֶמ נוא , םיֹוּביטְסאמ ןעֶרעוֶו ט טְכייֵהְרעֶד טעוֶו רֶע רעֶפְלע 2 םעֶד ןעֶלעֶּמְׁשִפיֹוא טעֶװ ןעֶמ ויִּב , םייצ גּונעֶג ןיימ זיא רעֶפעֶׁשעֶֶּ רעֶד םאָנ טור םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ויִמ ,ןעֶסֶע רֶעיִרְפ ןעֶואָרְפבאמ יד ףאג ןעֶלעוֶו ןיירי ךֶתּוכְלַט , רעֶקְלעֶּפ עלא ןּופ פיו ןיִא טייֵרְג ןינ ןיֹוׁש טעֶו סעֶלַא וא גוא ,דְנאַו

 .ְךעֶד ,ףיש רעֶד ּוצ ןייג וצ שיצ ךאָנ ץֶּבאָה ,ןעֶטְלעוֶו עלא רעֶּביִא זיא הֵכּולְמ
 טְסעוֶו גוא טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעְר ראפ ןעקעלפטנא ךיר טְסעֶוֶו וד זַא ו
 וא גנּולמאזְנייִא יִד חוייזמ .שָרְקְמַה תיֵּב ןיִא הָניִכׂש ןייד ןַעּור ןעֶכאַמ
 ןעֶגיִניִק טעוֶו טאָנ ןעֶנאַז תּודֲע ליומ רֶעיִיָז טיִמ יז : ןעֶלעוֶו טְנעֶזיֹוט לֶהיֵפ
 עֶלַא ל .ןעֶרייֵר ןופ טייֵקְראַטְׁש נּוא דֹובָּכ זיא טאָג ריִד וצ 3? ,גיִּבייֵא וצ
 עֶלַא ךיר ןעֶלעוֶו םִי םעד ןופ ןעֶלְזְניִא יך ףיוא ןעניואוו סאוָו תומּוא
 וד ןעֶמְכְראַּפ טיִנ ריד ראפ ךיז לאָז רעוֶו יי .ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו ןּוא ןע ביל
 עֶטייֵרְּפְשְרעֶּפ עָנייִד וטו .רעֶקְלעֶפ עֶלַא ןּופ ְךֶלֶמ רעֶד טְסיִּב גד םאוָו טאָנ
 ןעֶרּוי יד גרו .ןעֶנייִלְסיֹוא יז לאָז טְסיִזְמּוא נוא ןייא לעֶמאַז ןעֶרּוי

 סָאװ 18 8 (ם"ע רווחמ)
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 אל לוסרק ריקי ןָבּו ,דֹועְצִל רשי ּונָתְליֵסְמ לּולְס ןזח
 ; רוע ּונְרְּכְֶא רֹוכָז ָּתְמַנְּכ להק :דועמי

 רכו יִּכ .ושְרְקִמ ריִבְרִּב ריִמָּת ּונְרֲאַפְנּ ׁשְרָק רַהָל תֹולֲע קָחְרֶמְמ ּונֵתּובְׁש
 :שודק .ושדק רב תֶא

 .םיימְל ְךֶתָרְמִא ,רפושְּב םיעירמּו םיעקות ְךיָסּומֲע ןוח
 :רפוש ׁשְרֹוחַב ועקת להק :רָפּוסְמַה כוח
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 +רפוש לוקו תֹורָצֹוצֲחַּ יה ;רֵפּו םיִשָבּכ
 = םֶהיֵרּובְצ ,רֵּפְסִמ ןיֵא לֹוחְּכ ּוּבְרִי םֶהיֵחְמִצ קח

 .ּואְרִּת םיִרָה םַנ אֹוׂשְנַּכ להק ;רַפָעָמ ולעיו
 :רֶפוש ַעוקְתַכְו

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 םֵכְּב הָרָהַי ְךֶלֶמ | קוד יל ימ ,ְךֶלֶמ ןיָעְל הָצַפּ ,ךֶלֶמ

 = לָּכ לַע םֶר ןח למ יספאו יִנֲא ,ְךֶלֶמ ןיא יִתְלּז ,ְךֶלֶמ
 .ףנו רעת ; הָכּולְמ ביִׁשָת ְךֶלּו ,ְךֶלֶמִמ הָנָליֵעְנִּת ל

 ט"ע שוריפ םייח יכרד
 ןעֶלאָז עֶלעֶרייֵא ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז ייז סאוָו : וא סיָניִטייֵע ןּופ ןְהעֶוְרעֶד ייֵז ןעֶּבאָה לייונ

 יד לויס ,ןעֶרעוֶו טְסייֵרְמעֶג לעֶּפאָמ = "ו "לז י"ג ל קעמפ ןָא ןיוש טיי ףיִש
 - יז ףיוא ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ריִמ סאָד .ךיילג ְךאַמ גְנאָג רעֶזנּוא ןופ ןעֶגעֶטְׁש
 .ןעֶׁשְטיִלְג טיִנ ןעֶלאָז לעֶכעֶגְק עֶנייַז ןְהּוז ןעֶרֶעייֵמ ןייד גּוא ןעֶטעֶרְט
 {לֵאָרְׂשִי יד ןעֶקְנעֶדעֶג ְךאָנ לע ְךיִא ,טֶנאָזעְנ טְסאָה וד יוָו יֹוזַא ָפִֵ
 תוָצַמ טיִמ ןעֶדאַלעֶּב ןעֶנעֶז ייֵז סאו לֶארְשי עֶמְּביִלעֶג עיד ןיצקית ףיסּומע

 םאָד יונ רפוש םעֶד טיִמ ןעלאש ווא ןעֶזאָלּב יז ,ןָא ןעֶראַּבעֶג ןּוֿפ
 .הָנָשַה שאר םּוא רפוש טְזאָלְּב שקפ ,הָרֹוּת רעֶד א: םיימְׁש סאוָו עג
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 או דְמאַז יונ ױזַא ןעֶרְהעֶמ ךיז ןעֶלאָז .רעדגיס עֶרֶעייֵז היט - .רפוׁש ןופ
 רָבְק ןיִא טְפיוהעֶג ןעֶגיִל ייֵז סאוָו םיִתָמ יִד סו .,טיִנ לְהאֵצ ןייק טאָה
 מאָנ זַא יט .דָרֶע רעֶד ןופ ןייגְפיוא ןעֶלאָז יז וא ןעֶקעוֶוְרעֶד ְךיִז ןעֶלאָז

 .טָעוו 16 28 (ש"ע  רווחמו
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 אּוהַה םויַּב ,לֹורְגִמּו זוע ֹוּכְלַמְל ֹוּתָתְּב חַצָנ ,לֹודְנַה םֵׁש זוע לֹודְנִמ חַבֶׁש

 :שורק .לֹורֵג רַפוׁשַּב עַקֶּתי

 תרש ילכו ביִׁשָי הַּבזוִמ : ;םֶלּואְו 5כיַה שושמ תַיְרִק ןוח
 ; םָלֹועְל ולמי יי להק } :םלוּכ

 ףֵכ ואח תֹורָעְי משל וננרי ץרָאָו םימש קח
 ;ּומַע תֶא יי י דקפ יִּכ לק :ןמיענהל

 חַבָׁש ּונֵתְי תֹולְהִּת , רַפְּצ יָבָכֹובְו םילארא ףקות ןח
 ":רפוש עקַתַּב ּוהּולְלַה 'להק ; רַּפְׁשַהְל |

 יי הָיָהְו .ץֶרָאַּב תושעל יי ליִדְגִה דיִמָת ּורְמאֹי .ץֶרָא ינכוׁשְו לָבַת יִבָשוי לָּכ

 :שודק .ץֶרָאָה לב לַע א

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 ,הָעּורְת יֵעְרֹויְל .הָעְרֵמ טְלֵמְמ ְךֶלֶמ קיח
 ,ׁשֹורְק לֵאָה

 םויה ּךֶל יעקותל .ןְרָק וּוחֶא רֹוכְ ְךֶלֶמ קיח
 .שורקו אונ .ןֶרָקְּב

 חכ ִרֹוּבִנ ,םויב הָׁשּודְק שולָשְּב ,םֹויִא רֶזָנ דיִפֲאַא
 ,הָלֶמֲה הָנָה יִנּוה ,הֶליִנְר תיִבְּב והורהד .הֶלְדַנ

 םייח יכרד ט"ע שוריפ =
 תונכס פיט גוא ,הִׁש רעב וצ ןעֶיְִׁשּוצ כא ירָפוש ןעֶנאָלְּב טעֶו ןעֶמ נּוא גְרעֶּב ימ רעמאט יא ןעֶניְִשעֶג זינצ נו א - בה , ל
 ,ףיִׁש רעֶד ּוצ ןעֶמיִוְׁשעֶגּוצ ייֵז ןעֶנעֶנ תֹׁשָפְנ ]יא יִז םאוָו םִיַלָׁשּורְי םאָטְׁש יד הָיָה
 ,ןעֶציו ּוִצ םָרָא א ןעֶנּופעֶג םיוק ןעֶּבאָה יוז גגא ,טְלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןופ דיירפ יד

 .ןעֶרעקְמּוא טאָג טעוֶו ׁשֶרְקַמַה תיִּב ןופ םיִלָּב עֶלַא נוא ַחַּבְוִמ םעֶד גּוא
 ןעֶגְניִז ןעֶלעוֶו דֶרֶע נוא לעַמיִה םִיַמְׁש ,גיִּבייִא וצ ןעֶגיִניִק טעוֶו טאָג נוא וי
 ירו יוזַא ןעֶּפאַלְק ןעֶלעוֶו רעֶדְלעוֶו יד ןופ רעֶמייֵּב יד תייצ ,ןעֶמאַנ ןייז וצ

 ןעֶד * .רעֶמְרעוֶו עֶסיִז טיִמ טאָג ןעֶּביױל וצ דְנעֶה יִד טיִמ טְּפאַלק ןעֶמ
 ןעֶסייֵה סאוָו םיִכָאְלַמ עַקְראַטְׁש יִד יל ,קְלאָפ ןייז טְכאַדעֶג טאָה טאָג
 יִעָּב ּוצ ּבױלַא ןעֶלייֵצְרעֶר ןעֶלעוֶו ייֵז ןעֶרעֶמְׁש ןעֶגְראָמ יִד גּוא םיִלָאְרָא

 !"רָפֹוׁש תעיקמ, טיִמ טאָנ טְּביױול יהיללט ,ןעֶגאָז ןעֶלעוֶו גוא טאָ ןעֶנייֵׁש
 טיפשי 1 94 ךכ (ט"ע רוגתמ)
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 הנשה שאר לש ב םויל תירחש -

 ,םיִרְׁשיֵמְּב םיִמּואְלּו ,ןקָדָצְּב לבת םופשי ק"וח

 | :שודק לאה

 הָתְוַא וׁשָפַנְו ,ּונָביִׁשְי יזמו רֶחֶאְּב אּוהְו קיח

 | :שודקו אךונ ,שעיו |

 ותָוָאג .קדְּבִהְל שעמ רחבנה םויּב ,קָדָצ יִלָעּופְל ןֵּתֶא
 ןודָא אּוה ,הֶלּודְנַה יפל ותונע ְךֶרֶד .הֶלְדנ דואמ

 ,םֹותָב ףלוה רֵכֹוז :םֶלֶשִיַו ויָלֵא הָשקַה ימּו םֶלועַה
 ותָעְּב הָפָי ,אָׂשִנְו םורָמ רֹוהְמ ,םותי יד הָׂשֹועְו ןנוח
 ;םָאְמִנ ויָניֵעְּב הזבנל ,סָאמִי אל ריִּבַּב ,הָׂשֵע לֹּכַה

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 רַמָז והושדח . תֹויָכְז דַעָל רַכֹוז ,הֶּלִמּו לֶּלַהְּב ו והקתו
 שבוכ :ִחְרָי שּודחּב והּודֲחַי .חרוט םֵמֹוע בוט | .תויח
 ,אָרֹומ ליִחְּב יִתְרְׁשִמ .םיִשהְל ףַא לֵבְל ,םיִסָעְּכ לָּ

 ט"ע שוריפ םייח יכרד

 םיִמ טְלעוֶו יד טָּפְׁשִמ רֶע יֵכִּפ טוַּכְׁשִי ןעֶׁשְטְנעֶמ לייט טָמְפְניִּפ יִד . טְפאַׁשְגְנֶע םיֹורְנ טיִמ

 יד נוא םיִמּואָלִ .טייֵקְניִטְכעֶרעֶג * / שוא ןייַז ּוצ ןעֶגּונעֶגְרעֶפ םיֹורְנ טאַהעֶג ןעֶּבאָה
 ,ףיִׁש יד ןעֶפעֶגְרעֶפ ראָג ןעֶּבאָה ייֵז ,ליִוניִא םעֶד
 .םייֵקְניִטְראַפְטְכעֶר טיִמ רעֶקְלעֶת םעֶד ןּופ הְראָד ןעֶמ וא ןעֶמעֶגְרעֶּפ ןעֶּבאָה נּוא

 זיא טאָג נּוא איה , טאָנ רָניִלייֵה רֶד לֵאָה טְגּוכעֶרעֶג ןעֶּבאָּט יונ ,ןְהעֶג ץעֶװַא לעֶוְניִא

 ןעֶנאָז ווא ןעֶרעֶפְטְנֶע םעֶּפֶע םֶהיֶא ןעֶק רֶהעוֶו נּוא ןייֵלַא טָּפְׁשִמ נּוא גיִצנייא

 רֶע טּוהְט סאָד טְסּולְנ םֶהיֶא סאו ישָפְְו .טֵּפְׁשִמעֶג יוזא ּוטְסאָה םאוו ְךאָנ

 .ְךעּפ טיִנ רעֶנייֵק םֶהיִא ןעק םִע נּוא ןעֶּבעֶל ןעֶזאָל וצ רעֶדָא ןעֶמייֵמ ּוצ

 ;גיִלייֵה נּוא ניִטְכְראַפ זיִא רֶע יי ,ןעֶרעוֶו

 ןיִא ,טייֵקְניִטְכעֶרעֶג ת"ישה רעֶקְרעוֶו ןיימ וצ ןעֶּבעֶנ לעוֶו ְךיִא ילעיפ? ןֵּתֶא

 לאָז ןעֶמ ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִלְקעֶגְסיֹוא זיִא רֶע סאוָו הָנָׁשַה שאר גאַט םעֶד

 ,םיֹורְג רֶעייֵז זיִא טְפאַשְרעֶה ןייַז ותואנ , ןעֶרעֶלְק ְךאָנ םיִׂשֲעַמ יד םֶהיֵא ןיִא

 ןּופ ראה רעֶד זיִא רֶע אה .רֶע ויִא ויָנֲע רעֶסיֹורְגַא ױזַא זיִא רֶע םיֹורְנ יו

 ץֵסּונ ץְנאַג ןיִא ןֶעייֵג סאוָו םיקידצ יִד טְקְנעֶרעֶג רֶע ימה .טְלעוֶו רעֶר

 .םיִמֹותְי יִד ןּופ טָּפְׁשִמ סער םּוהְמ נּוא ְךיִז טְמעֶראַּבְרעֶד רֶע ןגוח .געוֶו

 ןעֶמעֶׁשְרעֶפ סאוָו טייל יִד טיִנ טְמעֶׁשְרעֶפ רַע רעֶקְראַטְׁש רעֶד טאָנ ריִנ

 ךיז 2 24 (8"ע רוזוחמ)



 וז ופכ הנשה שאר לש ב םויל תירחש
 ףעוס ,תֹובָהָל ׁשֵאְו ודגנ הנונ ,תֹובְרֲע בֶכור רָאֹופִמ
 םֶדֶא לֵעֹוּפ ;תֹונָמְלַאְו םיִמּותי ּבָע ,תונונש תֹובָרֲחַּב
 םֶר ,םיִמֲחַרְּב לֹּכַה הנוק :םֶלֶא םיִשָמּו הָּפ רֶצ ,םָלָׁשִי
 לֵא לעופ םיִמָּת .הָנֲִהַּב וירוצי טפוש : םיִמָר ליְִּׁשִמּו
 והָמְתִיְו ּולֲהְבִי ֹודֲחַּפִמ ,ּוהֹוּתַּכ ץֶרֶא יִטְפוש ;הָנּומֲא
 ןֹומָעַז יִנּפִט םָמְרַקְמ הָליחְתּו ,ומע טַּכְׁשִמ הֶשוע
 האור ,ּולָעְּפ ֹוטְּפְׁשִמ רֶׁשֲאַּב ,ּוליִחָי םקודקדב םיִביִדְג
 תודלונ לָּכ הָפֹוצ תומורמ יֵהְבֶנְּב בֵׁשֹוי תֹומּולֲעַּת לָּכ
 בל ירקח ,שארמ תֹורֹודֲה ארוק :תֹודיִתֲעָה לָּכ שפוח
 . הָעּובְׁש םַײק םינושאר תיִרְּב רֵכֹוז זח :ׁשֹורְרָלְו רות

 ;םיִנֹורֲחַאָל
 ;שורק לֵאָה ,םיִרָׂשיֵמְּב םיִמּואְלּו ,קָדָצְּב לבת םֹוּפׁשִי ק"ו

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 ריִבֲעַמְל ּונֲע ,הָרֵעָס ביִבְס יפרש :אְדְונ ּולְלַה םֶחְכִנ
 תֹולָהְק ,הָפֹוצ לֹּכַה ּולְצְלִצ ,הָּפ ּודְצִפ םיִאיִלּפ ,הָרְבֵע

 "א.

 םייח יכרד | ט"ע שוריפ
 לייונ רעד , לעְָניִא םעֶד ףיוא ןייצ ֹוצ ביי ,טְׁשיִנ ראפ ראָנ ל ] ןעֶטְלאַה נוא ל יז

 רער יי יי עי עפראש ׁשֵמ ריִנְְרעֶפ רֶע יו
 ןּופ ןעֶלאַפעֶג ּפאָרַא ןעֶגעֶו ןעֶטְנּורְּפ יִד ,ןעֶג גוא םיִמֹותְי ןעֶגעוֶו ןופ ןעֶדרעוְֶׁש
 ןעֶרעֶו ּוצ ןעֶכיֹוהעֶגְנָא טאָה םָע ,רעֶמיֹוּב יד = ןווא ןעֶפאַׁשעֶּג טאָה רֶע רצ .תונָמְלא

 'עָּב ץְלַא טאָה רֶע חאל ,ןעֶראַמ םּומָש ףיוא ןעֶק וא ,ןעֶדייֵר וצ לומ
 יִד גיִרעֶדיִנ טכאמ נוא ךיוה זיִא רע םיִמֲחַרָה תַרְמ םעֶד טיִמ ןעֶפאַש
 .ְרעֶר טיִמ ׁשעֶנעֶפעֶׁשעַּב עֶנייַז םַּפְׁשִמ רֶע טפוש ,ןעֶׁשְטְנעֶמ עֶניִרְרעֶפאָה
 יד יטפוש ,טאָנ רעֶגיִמְפאַהְראוָו רעֶד .טייֵקְצְנאַג טּוהְמ רֶע םיִּמּה ,טייֵקְמעֶראַּב
 ְךיִז ןוהמ נוא דַחַּפ ןייז ראפ ןעקערשרער ךיִז } ןעוט .דֶרָע רעֶד ןופ רעֶניֹואוו
 ןיִא טְציִז רֶע ,ןעֶכאַז עֶנעֶנְראַּבְרעֶּפ עֶלַא טְהעֶז רֶע הָאּור .ןעֶרעֶדְנּואווְרעֶּפ
 רֶע אניק .ןעֶראַּבעֶג טְרעוֶו םָע סאוָו ץְלַא טְהעֶז רֶע הפי ,לעָמיִה עֶביֹוה יד
 סאוָו תורוד עֶטְצעֶל יד ןיִּב ןּוׁשאֵרֲה םָדָא ןופ "תורוד יד ןעֶפיִרעֶג טאָה
 זיִא ץְראַה ןיִא ׁשְטְנעֶמַא ייַּב סאוָו תֹובְׁשַחַמ יִד יגל .ןייַז ְךאָנְרעֶד ןעֶלעוֶנ
 רָע למ ,תֹובָא עֶטִׁשְרֶע יד ןופ תיִרְּ םעֶד טְקְנעֶרעֶג רֶע יגײ ,טאָנ ּטְׁשְראָש

 ; תורור עֶטְצעֶל יד גצ תובא יד ןגפ הָעּובָׂש יד ךייז םייקמ טעוֶו
 ןורא 8 4 (ט"ע רוגתמ)
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 לֹודָנַה ְךְמִׁש .ּונָּב ןיִא םיִׂשֲעַמ םִא ןֹודֶא קיח
 .ּונָמִע טֶּפְׁשִמַּב אֹבָּת לאו ,ּונָל רֵמָעַי
 .שורק

 םיִשָי הָלָהְתְו ,ויָׁשֹורְקִּב ןיִמֲאַי אל ןֶה קיח
 ורה

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 לוק עַמָׁש .םיִשָעּור תֹובָבְר וחוממור ,םיִׁשֹודְק םַע
 רְַּב תורפוש שלָשת זח :רפות המשאו ןיִזַאְת ,רפוש

 :ׁשֶרוקַּב הֶׁשְרְק ׁשֵלַׁשֲאַו ׁשֶדֹוקַה
 : שודקו אָרֹונ ןֶרָקְּב םויה ףֶל יִעְקֹוהְל ,ןֶרָק וּוחָא רוכְז ְךֶלֶמ ק"וח

 אוהה םויַּב ,לֹורְגַמּו זוע ּכְלַמְל ּתִתַּב חַצֶנלֹודַגַה םֶש זוע לֹודְנִמ חַבָש ןוח

 :שודק .לֹודְג רֵפֹוׁשַּב עַקְּתִי

 קֹוחְּכ םייקל ְּךְתֶרְמִא ,רֶפֹוׁשַּב םיִעיִרְמּו םיִעָקֹוּת ְךיֶמּומֲע ןזח
 ;רֶפֹוׁש ׁשֶדֹוחַב ּועְקִּת להק + רומח
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 : רפוש לק תֹורְצֹועֲהַּ להק 4 : ר

 ּולֲעַיַ ּוררועי םֶהיֵרּובְצ ,רַּפְסִמ יא לֹוחְּכ וברי םֶהיֵחְמִצ ןזח

 : רָפֹוׁש עֹוקְתִכְו ּואְרִּת םיִרָה םנ אֹוׂשָנָּכ להק , ; רַפַעַמ |

 .אֹוהַה םויַּב ,לֹודְנִמּו זוע ןּכלַמְל ּתְתִּב חַצֶנ ,לֹודְנַה םש זוע לֹודָנִמ חַבֶׁש

 : : שודק , לֹודָג רפושב עַקּתִי

 { רֶדֵסְּכ נּוא ,ןעֶביֹוא טייֵמְׁש םאוָו ,"םיִשָעַמ םִא ןֹודָא, טְגאָז ןעֶמ

 7" א אאא אאא עא, אא,"

 ט"ע שוריפ םייח יכרד

 מאָג ךיר ןעֶטעֶּב ריִמ םישצמ םִא ןודא יא סֶע ,טְנעֶג עֶרעֶטְסְניִפ עֶסיֹורְג גוא טְלאַ

 םיִׂשֲעַמ ןייק ןעֶּבאָה ריִמ ביוא ןײק) םיִנ בוא !ןעֶפֶע רצ םאָו ץעֶנעֶמיִג שיִנ
 ןעֶנעֶו רעֶדְלעֶו יִד ןופ גּוא ,גְנּודייֵלְק עֶמיִראוַנ
 ייֵז ְךֶרּוד ןעֶלאָז ריִמ םאָד טיָנ םיִבֹוט יד ,תּוימ עֶדְליוִנ עֶכיִלְקעֶרְׁש ןעֶמּוקעֶג םיֹורַא

 "3 זנוא לאָז ןיד ןיִא ןעֶרעוֶו לוצינ ןעֶׁשְטְנעֶמ - עֶביִלְטֶע טְּפאַחעֶג ןיֹוׁש ןעֶּבאָה תֹויַח

 זנּוא טיִמ ןעֶמּוק טיִנ םֶסֶלֹאָז גוא ל  ןעֶמאָנ רעֶטְרעֶּפְבַאעֶג ןייד ןייֵטְׁש

 יתבש 4 - (₪' ע רוזחמ)
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 וישּונ יַצּורְק וקרצי ְךיִאְו .וישישרפ יִליִאְּב
 ;שודק . טָפָשִמַּב

 . עמ תַאְרְיְּב ,ׁשֶמֵתְתַהְמ שונָאְל בוט ןיא ,שָמָשַה תַחַּת הֹאָרְו יִּתְבַׁש
 םֶרָאֵמ הָּלְחְּת ןיִבָנ ,יִניֵע הָתֶאָר ןידה תרוש : ׁשֶמֲהְל אלו זַחְתִהְל

 אלו רֶקיִּב , תֶבּלְמַמ יִּפ רַּפַה תֶעָמ : יִנ ןָרֲעַּב אָרְכִנ 'םיִהלֲא םֶלֶצִּב ,יָנֹומְרַקַה
 יב ְךֶרֶדַּ ףרדמ :תֶכָּפַהְתַמֲה בֶרֶחַה טל תֶאְו ,תֶבָלַׁשְּב ׁשֵרְגִנְו ןל
 ותוסנ לע 1 ֹולְנַרָל ּוהֵאָרְקִי קרצ ,וליֵפֲאַמ טֶלָע ריִּאָה חַרָזֶמִמ ,ּוליֵעֹוהְל
 עַּבְרַא תורי ויִעְזִג ּורְרְגָנ ,הָנָשְרַי םִא ועיִרוהל ץפּו ,הָניִחְבִּב ֹוחָמְבִמ
 ,הָוְנע ושְקּב קדצ ושב ,הָוֲאְַל וׁשְׁשֹואְתִהְו םיִביִדְנ ורּוע : הָנָש תֹואָמ

 ט"ע שוריפ
 עֶנייֵז ןיִא ּליִפֲא ןעֶרעֶלְהעֶפ טְניִפעֶג

 עיר,"
 ו

 םייח יכרד

 ןעֶשְשְנעֶמ טְׁשעֶר יִד ,ןעֶמעֶגיִגְפֹוא ייֵנ גוא
 יונ גּוא יאו .םיִכָאְלַמ עֶקְראַטְׁש ןעֶגעֶנ יב סאו ןעֶגייוֵו ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגנֶא ןעֶּבאָה

 םַּפְשִמ ןיִא ןעֶּבייֵלְּב .טְבעֶרעֶג ןענאק
 .םיוא ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ יד

 רעֶּבָא זיא םִע ,לעֶוְניִא םעֶד ףיֹוא ןעֶּביִלְּביִג
 לעֶוְניִא םעֶד 0 ןעָגעָו ייפ , ןעֶלאַּפְרעֶפ

 סָע גנא ,טְלעקק גוא רעֶגְנּוה ןופ ןעֶּבְראָטְׁשעֶג

 ;טאָנ רעֶניִלייֵה ּוד *ייג .רֶרֶע קיִטְׁש ןייֵא ןּופ ןעֶמיִנְׁשעֶג
 סאוָו גְניִדְמְלַא ןְהעֶזעֶג ּבאָה ףיא םְכארְמֶּב םוג ְךיֶמ ּבאָה ְךיִא ליוו יִּתְבַׁש

 רעֶסעֶּב .לאָז םִע סאָד ןעֶניִפעֶג טיִנ יא ּבאָה טְלעוֶו רעֶד ףיוא זיִא
 ןעֶקְראַטְש יו לאָז גּוא ןעֶנעֶפאוָו ְךיִז לאָז רע ראָנ ןעָׁשְטְנעֶמ םעֶד ראַפ ןייז
 ןעֶניוא עֶּנייֵמ ןְהעֶז ןידה תַדֵמ םעֶד ןּופ רדָס רעֶד תנש ,םטֶכָראַּפ ם'ִמאָנ ןיא
 ןעֶטְׁשְרֶע םּוצ ןעֶלעוֶו רימ וי! ,ןיָטָּפְׁשִמ טאָג טּוהְמ םיִקיִדַצ יִד .ליֵפֲא ם סאָד
 םיִטאָנ ןיא ןעֶראוָועֶג ןֶפאַשעֶּב זיא רע ,ןֹוׁשאְרָה םִדֵא ןופ ןעקְרעֶמ א
 טייַצ רעֶד ןּופ!ףעמ , ןֶרֵע ןג ןיִא ןָעּור טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ נוא םעֶראַפ
 ןעֶּביִרְמְרעֶפ רֶע זיִא טאָנ ןּופ טְראָו סאָד טְרעֶטְׁשְרעֶפ טאָה רֶע סאָד ןָא
 יֵכֲאְלַמ יִד טְלעֶטְׁשעֶג טאָה טאָג נא תא .ןרע ןג םעֶד םֹוא ןעֶראוָועֶג
 .ןייג .ןיירא ןיִח א ןעֶנעֶק יִנ לאָו רֶע סאָד ןֶרֵע ןג םעֶד ראפ הָלָּבַה

 ןופ חנוממ ,געוֶו ןעֶטּוג ןיא ןעֶמעֶרְמעֶג טאָה רֶע סאוָו ּוניֵבָּא םֶהָרְבִא דו |
 טאָה רֶע סאוָו רעֶמאַפ ןייז ןּופ ׁשעֶנְרעֶטְצְניִפ יִד טְכייֵלְרעֶד רֶע טאָה חַרָזֶמ
 םיִטּונ םֶהיֵא טאָה םיִבֹוּמ םישעמ עֶנייֵז ןעֶגעוֶו ןופ נצ ,רעֶמעֶנְּפַא טְניִרעֶג
 טאָה נוא טאָג 'טְביִרְּפעֶג טאָה רֶע לייט ראָנ 5 ,םאָג ןּופ טְנעֶגעֶגעֶּב
 םיִועֶג לע 'רעֶדְניִק עֶנייֵז ביוא ןעֶכייֵצ א ןעֶּבעֶג םֶהיֵא לאָז טאָג טְגאָזעֶג
 ןעֶנעֶז ירד טְגיִדְניִזְרעֶפ ְךיִז רֶע טאָה םעֶד רעֶּביִא ,רָנאַל םאָד ןעֶּבְרַא
 רֶעיִפ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז גוא םִיַרְצִמ ןייק ןעֶראוָועֶג ןעֶגיֹוצעֶג רעֶדְניִק עֶנייֵז
 נּוא עֶגיִליוִוְטּונ רֶהיִא ךייַא ו הש ,תּולָנ ןיִא רֶהאָי טְרעֶדְנּוה

 קרַאטש (מ"ע רווחמו
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 םיִרָׂשְּב תיִרְּב םיק הָנֹומְׁשִל ,םיִרֲהָה דַחַאְּב הָלֲעַנַה קיִתְו :הָוַקִּת שי ילּוא
 הָהַּב .הָביׁשְלּ .עַׁשְעַׁשְמּ קיִצָמַּב "נח םישָשְלּ : ו םיִרָעש הֶאַמ אֵצָמּו עַרָזְו
 ּביִׁשֲהְו .,תֹואָרֹומ בל לע ּומיָש אֵנ :עַשְרַה יֵנְּפ ֹותֵאְׂש רּובע , עַׁשֲהְל ורואמ
 ,ויָלָהוא גבומ .רָׁשֲא םיִעָנ :תואָב צ יי ןנחי ילוא ,תֹואָלְּתִמ םֶלֵמְהְל "עמ דִי
 ץלחנו ןֵרַּפִמ ובּוׂשְּב ;יִלֲע בַצְנ 6 הָנֵהַו ,ויִלּובְז םֵבָּב קּוקַח ורָאותו
 ריִרּוצ וניִּב :הֶאְל תַּב הָניְִּב לַשְבִנ ,הָאְרָנ ול לאל רַחֲא ורָדנְו , הֵאָלְּתַמ
 ,ףַאְׁשִל ויָמֲחַרְל

 םייח יכרד
 .ןעֶראָועֶג שעֶּמעֶרעֶג םיִנ רעֶגייֵא ייֵו ןּופ זיא
 טְלעוֶו רעֶד ףיוא ׁשטְנעֶמ רעֶד ,ויא לשמנ רעד
 ףיוא טְראָפ גּוא ףיִש א ןיִא יוִו יֹזַא ףווא שָציִ
 רעֶנייֵׁש רעֶד יִא טְלעֶֶו יִד גּוא ,םַי םעֶד
 ןייֵג סיֹורַא טיִנ ליוִו סאוָו ׁשְטְנעֶמ רעֶד ,ליוניִא

 : פא םויָּב ּורְתָמְּת ילוא ,ףא ןורח תרעמ יִנָּפִמ םֶכָל ּורּוג

 ט"ע שוריפ
 וטְכיִלְג רֶע סאוָו טאָנּוצ ְךיַא טְקְראַטְׁש
 רעֶקְראַטְׁש רעֶד קיִתְ .הָלַפִּת רֶעייֵא ּוצ
 ףיוא ויִא רֶע סאוָו קָחְצִי זיִא סאָד

 רה םעֶד ףיוא ןעֶראָועֶג טְכאַרְּבעֶג
 ,ןעוֶועֶג למ םֶהיִא ןעֶמ טאָה גאָט טֶכַא ּוצ הנפש? , הָיָרומַה .טאָה רֶע נּוא

 םֶהיֵא יב זיִא הֵאּובְּת טֶעייֵזעֶג טאָה רֶע זא םאָד טאַהעֶג | הָחָלְצַה םיֹורָג
 רצ וא םיששלּו .עֶרעֶדְנַא ייַּב יו ןעֶפְקאַונעֶג הֵאּובְּת .רֶהֵעָמ לְהאֵמ טְרעֶדְנּוה
 ּמיִמ רעֶרְניִק ייֵוְצ טיִמ ןעֶראוָועֶג טְצאָרְּפְׁשעֶג םיוא רֶע זיא רֶהאי גיִצְכעֶז
 ףיוא נוא יָניִשָלּי ,הָרֹוּת יִד טְנעֶרעֶלעֶג טאָה רֶע סאוָו בקע טיִמ נא ושָע

 ןעֶטְלאו ייז יוִו ךיילג ןעֶגיוא יד ןעֶראַוָועֶג לעֶקְניִמ םֶהיֵא זיא רעֶּטְלֶע רעֶד |

 .עֶׁשָרָה רשע ןעֶועֶג םיִנָּפ אָשונ טאָה רֶע לייונ ,ןעֶראוָועֶג טְּכעֶלְקְרעֶפ
 טרעק גוא ,טֶכְראָּפ ם'ִמאָנ ןייַרַא ץֶראַה ןיִא ףייא טְמעֶנ טְרעֶדְנּוצ ַא אנ
 ְךיִז טאָנ טעו רעֶמאָמ 'ילוא ,טְכעֶרְמּוא ןּוהְמ ּוצ ןּופ דְנעֶה עָהָעייֵא םּוא
 מאָה רֶע סאָו בקעי רעֶטְּביִלעֶג רעֶר פי ,ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ְךייַא רעֶּביִא
 ןָא טְציִרְקעֶגְמיוא זיא טְלאַטְׁשעֶג ןייז נּוא ֹוְאֹתְו ,טְנעֶרעֶלעֶג הָרֹוּת דיִמָּת
 ןיִא םֶהיֵא ןעֶטיִה ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶנ םֶהיֵא ייב זיא טאָג נוא ,דֹובֵּכַה אָסְּכ םעֶד
 ןייז טְמאַזעֶג טאָה רֶע לייונ נּוא ייֵזו .םָרָא ןדפ ןופ ףיז ןעֶרעקְמּוא ןייז
 םֶהיִא ּוצ ףיז טאָה רֶע םאוָו טאָנ וצ ןּוהְמעֶג רֶדָנֲא טאָה רֶע סאוָו רֶדֵנ
 יִד הָניִר ןּופ קיִלְנְמּוא סאָד ןעֶפאַרְטעֶג םֶהיֵא ְךיִז טאָה שב ,ןעֶויִועֶּב
 :םורד וי .ןעוֶועֶג םִנֵאְמ ִז טאָה רומח ןֶּב םָכְׁש סאָד הָאְל ןּופ רעֶטְכאָט
 ןעֶמְסּולְג וצ ןעֶפאַשעֶּב ףייא טאָה טאָנ סאוָו ןעֶשְטְנעֶמ רֶהיֵא טייֵטְׁשְרעֶפ
 םיִטאָג ןּופ םעֶראַטְׁש םעֶד ראפ ךייַא טֶכְראַּפ וו ,טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר ןייַז ּוצ
 ןופ גאָט םעֶד ןיִא ןעֶרעוֶו ןעֶגְראַּבְרעֶּפ רֶהיֵא טעוֶו רעֶמאָמ יליא ,ןעֶראַצ
 ְךעֶנעֶז יז סאוָו ןֹרָהַא נּוא הָׁשֹמ רעֶריִרְּב נּוא ןעֶלעֶזעֶג יִר םינ .ןעֶראַצ
 ייִד טְכייֵלְרעֶד ןעֶּבאָה נּוא הָחְׁשִמַה ןֶמָׁש םעֶד טיִמ ןעֶראוַועֶג טֶּבְלאַזעֶג
 ןּוהָמ וצ ! טְלייֵאעֶג ןעֶּבאָה ייֵז נּוא ,הָרֹוּת רעֶד טיִמ לֵאָרְׂשִי יִד ןּופ ןעֶגיֹוא
 ןופ לֵאָרְׂשִי יד ןעֶזייֵל וצ םווא טְקיִׁשעֶג ייֵז טאָה טאָנ םאוָו תֹוחיִלְׁש עֶרֶעייֵז
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 ליִּבָגִהְו ,רֵהְמִל יִבְצַּב םָּתְחַלְׁשִמְּב ּוצֶא רָׁשֲא ,רָהְצְיַה יֵנְּב םיִחַאְו םיִעֵר
 יֵמְַׁשִמּו רֶׁשֹי יֵכְרַד םּורוהו םָעָל ּובְתַּכ הרות יּבִר ; רָהָה תיִּתְחַתְּב הָלּונִמ
 ןֵּכ םִא ,הָמָרֲא יַבְשֹוי לַּכ תאז ועדי ;םַעַזְּב ורקפוה הָביִרְמ יֵמְבּו ,םַעונ
 ןָבִּכ ,הָלָחִּ ךֶלֶמ רֶשֲא ַי יי ריִדָי ;הָמְרִמ יִאְלִמ .ושעי הַמ הָמִכָח יֵמיִמְתַּב
 תִיַחְמ לע הָוָצ ;הָלָצַה רּובֲע תֶמָחְלַמְמ לֵצֶעְנ אלו ,הָלְוַע לָכַמ יקָנ הָנָׂש
 רּוצ ;בָננְתִמ יָפָשְִּ תונדעמ וולָמחִּב ,בֵנֹנְּכ ׁשיִבֹוהְו רַקפִמ הָנָׁש , בֵנזְמַה
 : וּכָרָעָּכ ןיִד יִריפמ ושעי חמו , וכֲעַָל ויבוא דַיְּב לפה וכיֵלְמִה יִּכ םֵחָנ
 טַּפְשִמ הֵׂשָעְו ,ונואְנ אָסַּכ דָסֶחְּ ןֵכּוהְו , ונוקל תֹוריִמְז םיִעְנַמַה  דיִמָח
 לַע רקשמ ליִכָר ומיִדְקִה } ;ונְמִב יִרָּפ יִנְּפִמ ַחֹורְבָל ףַּתּוח ,ונומהל הָקָדְצּ

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ןופ ןעֶּבאָה הֶאְנֲה טיִנ ליִמ גּוא ףיִׁש יו ןפ .עֶנ טפיול ׁשְריִה ַא יוִו ױזַא םִיַרְצִמ
 ליוו רֶע גוא ןטְלעֶוו עיד ןופ| לעֶניִא םעֶד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה גנוא ּנליִּבְנהְו ,דניוִוְׁש

 נוא ,הָרוּת ןֵּתַמ תַעָשַּב יִנִס גְראַּב םעֶד רעֶטְנּוא לֵאָרְׂשִי יִד ּוצ ץיִגעֶרְגַא
 טְנעֶרעֶלעֶג יז ןעֶּבאָה נא , לֵאָרׂשִי יד וצ ןעּביִרְׁשעֶג הָרֹוּת להיפ ןעֶּבאָה יִיֵז
 םעֶד ייַּב ןוא הָניִרְמ יִמְבּו .םיִטָּפְׁשִמ עַטּוג גוא ןעֶגעוֶו עֶגיִטְראַפְְכעֶר יַד
 זא טְגאָזעֶג ייֵז טאָה נוא ןעֶראוָועֶג ןייַּב ייֵז ףיוא םאָנ זיא 'הָביִרְמ ימי
 םֶכָא גּוא הָיְאַרֲא ןענאק ןּופְרעֶד שי ,רָּבְרִמ רעֶד ןיא ןעֶבְראַטְׁש ןעֶזּומ ייֵז
 נּוא םיִמָכֲח .עֶבְלעֶזַא טיִמ ןעֶגְנאַגְרעֶד ֹזַא זיִא סע ןעוֶו ,םייל עֶלַא ןעֶמעֶנ
 םיִמ .לּופ ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו ןעֶׁשְטְנעֶמ יד ןּוהְט ןיוש ןעֶלאָז סאוָו ,םיקידצ
 ָךֶלֶמַה לּואָׁש זיִא םאָד רעֶטְּביִלעֶג םיִּמאָג דיו ,דֶניִז טיִמ נּוא טייֵקְׁשְטְלאַפ
 םאוָו דֶנּוקַא יו יוז , לֵאָרְׂשִי ןופ ךֶלֶמ רעֶמְׁשְרֶע רעֶד ןעוֶועֶג זיִא רע םאוָו
 וא ,תוריָבִע ןופ ןעֶזעוֶועֶג | יי רֶע זיִא יֹוזַא טְלַא רֶהאָיַא רֶחאָנ זיא םַע
 לֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעוֶו ןופ ,ןע עמלה ּוצ הָמָחְלִמ ןּופ ןעוֶועֶג ליופ םיִנ זיא רֶע
 לאָז רֶע ןעֶראוָועֶג מבע זיא רע ה .םיִאְנוש עֶרֶעייֵ ןופ 0 %-

 הָנֵׁשְמ לאש 'טאָה הש .הָנֲחַמ רעֶד ךאָנ ןעֶטְניִה ןעֶגְנ גאַנעֶג ןעֶנעֶז אוו
 ,ןעֶמייֵהעֶג םהיא טאָה איִכָנה לֵאּומְׁש יוו יֹוזַא ןּוהְמעֶג טיָנ טאָה גּוא ןעוֶועֶג
 ,טְכאַמעֶג ָךֶלֶמ | ווא ראפ םֶהיֵא טאָה רֶע םאוָו טאַהעֶג הָטְרֲח טאָנ טאַה
 זיא נּוא דנייפ עֶנייֵז ןּופ דְנעֶה יִד ןיִא ןעֶלאַפ טְכאַמעֶג םֶהיֵא טאָה נא
 יִד ןּוחָמ ןיוש ןעֶלאָז סאוָו נוא הפי ,םיִּתְׁשִלִּפ יד ָךְרּוד ןעֶראוָועֶג ּתָגָרַה 'עָנ
 .ןעֶטְכעֶרְנָא ןיר רֶעייֵז טעוֶו טאָנ ןעוֶו ,טייֵקְכיִלְצעֶזעֶג ןעֶרעֶטְׁשְרעֶּפ םאוָו
 ןייז וצ ןעֶגְנּוזעֶג גְנאַזעֶג עֶסיִז טאָה רֶע סאוָו ָךֶלָמַה דוד רעֶמּורְפ רעֶד ריִמָה
 ןופ לֶהיֵטְׁש יד דַמַח טיִמ ןעֶראוַועֶג טייֵרְּבעֶגְָא זיא םָע נוא ,רעֶּפעֶׁשעֶּב
 קָלאָּפ ןייז ּוצ הקדצ גוא םָּפְׁשִמ ןּוהְטעֶג טאָה רֶע גוא ,טָפאַׁשְרעֶה ןייז
 םעֶנעגייֵ ןייַז ראפ ןעֶפיֹולְטְנַא ּוצ ןעלייא טְזּומעֶג רֶע טאָה ףסמ ,לֵאָרׂשִי
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 קֵלָח ,ּונֹועְמִמ תיִּכְסִהְּכ קּוליִחַה לוק ,ּונֹוׁשְל קַלֲחַּב הֶרָׂש ול קַלָחְו ,ונודֲא
 תֹולָהָק :ּונֹורֲח ויָלָע + ָנְׁשָלְמ הש הַמּו ,ונָּב ןיבּו ודב יב ותּוכְלַמ
 תויָה קֶדַמְצִהְל לכִי אלו ,םיָפּולֲה ּורְבָע ּוניֵנְפְל רֶׁשֲא - ,םיִפָלֲאַו תובָבְרּ
 בַעְתִנְ ,ּוכֲעֹוד הָּתְּפּ קחש יַנֹויְנל לָכְו ,וכז אל ויִניִעְּב םִיַמָׁש ןה ;םיִפָח
 יִמ בלב רמאי םָא ,ויָניֵנֲעְּב ֵַּּתְמִמּג הָמְרָמ ץבוק : ּןּכְָזי המ חַלֲאַנְ
 , תיאְרַמ .עֶרְּב םִיַניֵע רוהמ : ויָנָכֲאַנ ויָצֵעְו ויָמָהְרּו ויִתורוק ,ויָנַפְל ינְיִעַי
 םא ּונְחַנ : תוא הָבֹוטְל ּונָמִע הֵׂשֲעַו ,תֹואּוּבִחַמ יקמַעּב ּניֵאָמַח לֵלְצַה
 :ךיֶרֲחַׂשְמ ןֵחַּתִמ םֶלַעְתִּת לֵאְו , ֶריִחָּב םָלֹוע תובֲאַל רֵכְזִה , ףיֶרֲחַאְמ ונֲעַׁשַּפ
 םִיַחָל ּונֵמִיַק ,הָניִנֲח ּונָל ןֵתָו ּניִנויְנֶה רֹוכְז ,הָנּונֲה הָחְנִמּו םיִרָּפ פלח

 ; הָנָשַה שאר "הב םיבומ |

 יִליִּפְּב םיִׂשָי הָלֶהתְו .וישודקב ןיִמֲאַי אל ןֵה קיח
 עי יי יע 5555 404 "א"י "ראבער יי "למשל "ש"ס" רב" סב

 ט"ע שוריפ 0 םייח יכרד

 ְךאָנ זיִא הָבּול ןייזנוא ,םולָשְבַא הוז = ןקפוק קירוצ טעוֶו רע יב ,ת"ישח .ןעעד א
 ,ןעֶראוָועֶג טְלייֵמ ּוצ למה .המלש "ןןעֶמקעֶגרעֶה א ווא יד .ןענאונ ןופ רעֶטיִה ןיִא
 תּוליִכְר ןעֶמּונעֶג ּוצ טאָה רֶע לייַועֶּב יינ סאוָו ןעָׁשְְנעֶמ לייט עֶטׁשִרָע יד ומ סאָד
 תַׁשֹוביִּפמ ןּופ טְכעֶנְק רעֶד אָביִצ ןופ = ולץפנעפ לייט עֶנעְֶַא יד ,םיקירצ עמ ןעֶנעֶ
 ףלוה א זיִא סאוָו רעֶד ןוהט ךיוש לאָז םאוָו הפי ,תשוביפמ ראַה ןייז ףיוא
 ןעֶלְהעֶפעֶּב םֶהיֵא ףיוא טעוֶו טאָג זַא ; טייל ןעֶשיוִוְצ גירק טְכאַמ נּוא ליִכָר

 ְרעֶּביִא נא ראפ עֶנעֶנ יז סאוָו תֹוליִהְק עג לֶהיֵפ תּל .ןעֶראַצ ןייז

 ,ןעְניוא ע עניי ןיִא רעטיול | טיִנ ןעֶנעֶז לעמיִה יד ןס .לעשאונענ ןייר ךייז
 סקאלפ יונ ,םיִכָאְלַמ יד ןעֶנעֶז סאָד לעֶמיִה םעֶד ןּופ תולָיַח עֶלַא גּוא
 לבא ןיוש זיא בצת ,טאָנ ראפ ןעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ יז ןעֶרעוֶו ױזַא רֶעייַּפ ףיוא
 דני טיִמ טֶריֵמְׁשעֶג ןייֵא וא טְניִנייֵרְמּואָרעֶפ זיִא רֶע סאוָו שְטְנעֶמ א ןֶכָש
 עֶרעֶמיול טאָה אָד רעֶד טאָנ יש ,ןיִד ןיִא ןעֶבייַלְּב טְכעֶרעֶג רֶע ןעֶק יוִו
 עָפיִמ ןיא רניִ עֶרעֶזְנּוא ןעֶקניִזְרעֶפ ְךאַמ ,טיִנ וייַּב ןייק טְהעֶז נוא ןעֶגיוא
 ריִמ בוא יג ,ץמּונ ּוצ ןעֶכייֵצַא זָנּוא םיִמ ּוהְּט נּוא ,ׁשעֶנעֶגְראַּבְרעֶפ
 תוכָא יִר ןופ תּוכְָז םעֶר זְנּוא קְנעֶרעֶג ,ריד ןעֶגעֶק טְניִדְלּוׁשעֶג ןעֶּבאָה
 גּוא ל ,םיִקיִדַצ עֶנייַד טְלעוֶו רעֶד ןגפ ּבייֵהְנַא ןּופ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶו ייֵז סאו
 .רעֶטשְראַפ עֶנייֵד ןופ טעֶּבעֶג םעֶד ןופ ןערעק קעוֶוַא טיִנ דיר טְסְלאָז
 טאָה ןעֶמ סאוָו תֹוחָנְמ ןֵּבְרַה נּוא ןעֶסְקָא ןּופ טְרָא םעֶר ףיוא טיר ףלח
 עֶרעֶזנּוא נוא הָלֵפְּת רעֶזְנּוא ןעֶקְנעֶרעֶג ּוטְסְלאָז שֶרְקִמֲה תיֵּב ןיִא טְכאַרְּבעֶג
 ּבייֵרְׁש םיִבוש םִִיַָל נט ,טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד זנּוא ּביִנ גּוא ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶמּוג

 :הָנָשַה שאר גאָט םעֶד ןיִא םיִבֹוט םיִיַח ּוצ זְנּוא
 ךלמ | 8 94 (ט"ע רווהמו
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 .:שודק .טָּפְׁשִמַּב ויָשּוג יִצּורְק ּוקְדצִי ךיאו .וישישרמ

 ןוראיה :ְךֶלֶמ ןורושיב יִהָיַו ןֵכְבּו וזח ןיחתופ

 .רֵמֹוא ,אֵׂשַנְהַמ שאר לֶכָל .אָׂשּונְמַח ץימא :ןויְלָע ךלמ
 בישומ .אָשונְו אָׂשִנ .הָסָמִמּו זֹועָמ .הֶׂשֹועְו
 ;ְךֹולָמִי דע ידעל ,אָמָּכַל םיִכָלְמ

 הָלֹוג ,תֹורֹודַה ארוק ,תֹורּובְנִּב רוב :ןוילע ְךֶלֶמ
 .תורופס ַעְדָוי ,תֹורֹוהָמ ויָתֹורְמֶא ,תּורתְסִ
 יד דַע ידע .תורזמ תֹואָצֹותְל

 / .לפּב תוטמושמ ויי . לכ
 ומי רע יִדֲעַל

 ויָניֵע ,תוחומ רקוח ,תֹוחָּכְׁשִנ רֵכֹוז ;ןֹויְלָע ְּךֶלֶמ

 | םייח יכרד ם"ע שוריפ
 פיוא ןעֶמּוקיִג םיורא ןעֶנעֶו םאָו עיד ןעֶנעֶג ,ֿגיָניִק רעֶטְׁשְרעֶּביוא רעֶד ןֹויְלָע ְךֶלֶמ

 היא ןופ עיני גוא טְלעוו רע רֶע סאוָו טאָנ רעֶקְראַטְׁש רעֶד
 ּוצ הָלּודְנ טּונ רֶע ,ןעֶׁשְמְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ןופ ליומ ןיִא .ןעֶּביֹוהְרעֶד זיא
 טְנאָז רֶע סאוָו סאָד ,ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶד לאָז רֶע סאָד ליוִו רֶע ןעֶמעוֶו
 עֶניי גצ גְנּוציִׁשעֶּב יא נוא טייֵקְראַטְׁש ןייֵא זיִא רֶע עמ ,םייקמ רֶע זיִא
 אֵסְּכ םעֶר ןעֶגאָרְט םיִכָאְלַמ יִד סאָד ןְהעֶזעֶג טְרעוֶו רֶע *ש ,טְכעֶנְק
 יִד טָצעֶז טאָנ ,םיִכָאְּלַמ יד טְנאָרְט דובָּבַה אָסְּכ רעֶד רעֶּבַא ,רֹובֵּכַה
 רֶע טעוו יביא ּוצ דע יזע ,לֶהיִטְׁש ןעֶכיִלְגיִנעק םעֶד ףיוא םיִכָלְמ
 יֵלְרעֶלַא טיִמ קְראַטְׁש זיִא רֶע ווג ,גיָניִק רעֶטְשְרעֶּביױא רעד ,ןעֶגיִניִג
 עֶנעֶגְראַּבְרעֶפ הָּלֵנְמ זיִא רֶע ,ןיִד םּוצ תורוד עֶלַא טפּור רֶע ,טייֵקְראַמְׁש
 .םיוא םּוצ לֶהאָצ יִד טְסייוֵו רֶע בי .ןייֵר ןעֶנעֶז רעֶטְרעוֶו עֶנייֵז ,ןעֶבאַּד
 .ְךעֶּביוא רעֶד ,ןעֶגיִגיק רֶע טעוֶו גיִּבייֵא ּוצ רצ ידי ,ןעֶרעֶטְׁש יד ןופ גְנאַב
 ,שעֶנעֶפעֶׁשעֶּג עֶלַא ןּופ ליומ ןיִא טְּביֹולעֶג זיא אָר רעֶד יפיפפס ,גיִניֵק רעֶטְׁש
 יְרעֶר אָד רעֶד ,ליוִו רֶע םאוָו גְניִדְסְלַא ןּוהמ וצ ְךעֶלְנעֶמ ראַפ זיִא רֶע נּוא
 גיִּבייֵא ןצ דץ נשק , עֶלַא ּוצ גנּורעֶגְרעֶר | םּונ נּוא עֶלַא רעֶּביִא ְךיִז | טְמעֶראַּב
 עֶנעֶסעֶגְרעֶפ טְקְנעֶרעֶג רֶע יג" ,גיָניִק רעֶטְשרעֶּיוא רעֶר ,ןעֶגיִניִה רֶע טעוֶוו

 ןעכַאז 4 (פ"ע רווחמ)



, 

 הנשח שאר לש ב םויל תירחש 78

 ויָתֹורְמִא ,תֹוחּורָה יֵהֹלֲא  .תוחיש ריִנֵמ .תֹוחּוקְּפ
 :ףךולמי דע יֵדְעַל = ,תֹוחֹוכְנ

 ןיִא ,ויָלָאְרֲאְּב אוה תֹוא .ויָלובְזִּב רֹוהָמ :ןֹויְלָע ְךֶלֶמ
 םֶׂש לוח ,ויָלָעְפִמְּכ לֹועְּפִל .ויָלֵא ךורע
 :ךולמי דע ידעל ל .וילנלם םִי תֹומָהַּכ ,וויָלּובְג

 ןואש רַעוס .םִי יל עגור .םִיַה יֵמ םִנֹוּכ :ןוילע ְךֶלֶמ
 .םִיַָּ םֶחיִּבְׁשִמ .םיד םָלֹועָה אֹלְמ .םִיָכָר
 :ךולמי דַע ידעל - ,םִיַאְו רֹוחֶא םיִבָׁשְו

 הָמֹוע ,הֶרָעְסּו הפוס וכרד .הָרּובְנִּב לֵׁשֹומ :ןויְלָע ךֶלֶמ
 15 לֵפָרֲע ,הָריִאָהְל םֹויַּכ הָלְיַל ,הָרֹוא =

 :ךֹולְמִי דע יֵדֲעַל ,אָרֹוהִנ אֵרְׁש ּהיִמְעַו .הֶרַתְס
 ובּוכְר .םיִבָהָל ווָביִבְס .,םיִבָע .ֹורְתִס :ןֹויִלָע ףֶלֶמ

 ט"ע שוריפ םייח יכרד
 יְנאַדעֶג יד טְׁשְראַפ רֶע ,ןעֶבאַּז ,םֶגיְִּוועֶג ןיוש עפ יז  ןעֶבאָה ּוצ הֶאָנֲה

 .גיִמְראַּפְטכעֶר ןעֶנעֶז דייר עֶגייז ,ןעֶ = ,רֶעגוי עב .ןיא בשה -ןותְֶג ןעֶאָ
 .ןעֶגיִניִק רֶע טעֶוֶו ניִּבייֵוַא וצ דע ירעל לייט עֶּטיִרְד יד ,הֶנּוׁשְּת א ןיִא סאָד
 רֶע רֹוהְמ ,גיִניִק רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד טאַהעֶג הֶאָנֲָה ןעֶּבאָה םאוָו עיד ןעֶגעֶז ןעֶׁשְטְנעֶט

 רצ רעֶנייֵק יז | ןעק סֶע ,לּובָז טְסייֵה רֶע סאוָו לעֶמיִה ןייז ןיִא ןייֵר זיִא
 ּטְכאַמעֶג רֶע טאָה מא לוח .טּוהמ רֶע יוִו יוזא ןוהמ וצ ןעֶכייֵלְנ טיָנ םֶהיֵא

 מלו יד ןעֶליוִו נוא ןעֶמּורְּב םָ םעֶד ןּופ ןעֶרְניִא יִד זא ,ץיִנעֶרְג ןייֵא ראַפ

 בצ דע ירטל ,דְמאַז םעֶד רעֶּביִרַא ןייֵג רעֶּביִרַא טיִנ ייֵז ןענעק ןעקנעֶרְטְרעֶד

 ףיונוצ טאה רע םֵגֹוּכ ,ּביִניֵק רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד , ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶו גיִּבייֵא

 .בָנּומּורְּב יִד ןעֶמְרּוּמְׁש םֶכאַמ רֶע ,םִי םעֶד ןּופ רעֶסאוַו סאָד טְלעֶמאַזעֶג

 םַע סאוָו םִי ןיִא רעֶסאוַו ניִנעֶג אָד זיִא םַע ,גְּוטיֹוטְׁשְרעֶפ רֶעייֵז ןּופ
 טכאמ נוא יז טֶליִטְׁש רֶע רעָּבַא םָחיִבְשַמ ,טְלעוֶו יד טְקְנעֶרְטְרעֶד טְלאוָו

 בוא ְךיִז רעֶטְנּוא םּוא ְךיִז ןערעק יז נוא טייקְראַמְש ןייז טימ גיִרעֶדיִנ ייֵז

 רעֶר ,ןעֶגיִניִה רֶע טעוֶו ניִּבייֵא ּוצ דפ יט ,ייֵז ןעֶנעֶז יוִו ןעֶנעֶרְפ טייל יִר

 .םעֶוו ןייַז ֹוּיְונ ,טייֵקְראַטְׁש םימ טְגיִטְלעוֶועֶג רֶע לשומ ,גיִניִק רעֶטְׁשְרעֶּביוא

 טְכאַנ יד ,םֶכיִל טיִמ טְליִהעֶגְנייַא זיִא רֶע הָמֹוע דנו םֶרּומש טיִמ זיא

 רַע טעו ניִּבייֵא ןצ דע יעל ,גאָמ רעֶד יונ ניִמְכיִל ױזַא םֶהיֵא ייַּב זיִא

 ְךיִא זיִא ׁשעֶנעֶגְראַּבְרעֶפ יז ּורְתָס ,גיניק רעט שְרעֶּביוא רעֶד , ןעֶניִניִק

 צבעו רעֶניִרעֶּב עֶנייֵ ,םיִבְָלַמ עֶניִרְנעֶגעֶרְּב ןעֶנעֶז םֶהיִא םורא , ןעֶקְלאוָו
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 .םיִבָכּוכו תֹולְזַמ .םיִּביִבְׁש ויָתְרְׁשִמ ,טיִבּורַּכ
 : :ךולמי דע יִדֲעַל ,םיִּברַמ ןלולה |
 .עיבנמו םימ ררוצ .ַעיִּבְׂשִמּו די ַחֵתֹוּפ : ןֹויְלֵע למ
 םוי .ַעיִבְרְְו ׁשיִלְׁשִל ,ַעיִּבְּטַהְל תשבי 00/0/07

 : ךולמי דע יִדָעַל .עיִּבַחְל וחבש .ַעיִּבַי םויל
 ץֶרָא ידממ ,אֵרֹומְבּו תַפומְּב אָרֹונ שודק ; ןֹוְלֶע ְךֶלֶמ

 ארבנה לָכְ ,הָרָי הָתָנּפ ןֶבֲאָו ,ארק |
 : ךולמי דע יִדָעַל ,אֵרּב ֹודֹובְכִל

 ףיראמ .םינּונח ןיזאמו ,םיִנֹויְבֲא 'לָא עַמֹוׁש :ןויְלָע ְךֶלֶמ
 ,םיִנֹוׁשאִרָל ןֹוׁשאֹר ,םיִנֹורֲח רֶצֹקְמּו ,םיִנֹוצִר
 +ךולמי דע ידעל - ,םיִנֹורֲחֲאְל ןֹורֲחַאְו

 . ןוראה ןירגוס

 ידע . תַחַנ יִלְּב תֹואיִלְּב , תַחַתְבּו לואָשְּב תַחֵׁש דָרָו הָלַּב : ןויִבָא ְךֶלֶמ
 : ְךֹולָמִי יֵתָמ

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 'צצ ןיב טְניִדנּוועֶג ןעֶּבאָה גוא טְלעוֶו רעֶד ןופ :העָמ ןעֶרעֶטְׁש יד נוא ,רֶעייַפ ןעקְנ ןיִפ

 בגא הָטָרֲה יינ ןעֶּבאָה םעֶדְנאָג ,רעֶטֶלֶע רעֶד ניִּבייֵא ּוִצ דע יִדֲעַל ,ביול ןייַז ןעֶר

 גוא דְנאַה ןייז טְנעֶפֶע רֶע טמיפ ,טאָנ רעֶטְשְרעֶּביוא רעֶד ,ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶנ
 טְכאַמ גוא ,ןעֶנעֶגעֶר טיִנ לאָז סע ןעֶרעֶסאוַו יד ןייֵא טְניִּב רָע ,טאַז טְכאַמ
 ףיוא ,ןעֶכאַמ טכייפ דֶרֶע עֶנעֶקּורְט יִד ליוִו רֶע ןעוֶו ןעֶלעוֶוַק רעֶדיוִו ייֵז
 דֶרָע יִד זיִא רעֶטְרֶע לייֵמַא .ףיוא גוא ,ןעֶנעֶר רעֶד טייֵג רעֶטְרֶע ליטא
 ןעֶרעֶדְנַא ּוצ גאָט ןייֵא 5" ,טיִנ טְראָד טייֵג ןעֶגעֶר ןייֵק סאוָו טְראַדְרעֶּפ
 רעֶטְׁשְרעֶּביֹוא רעֶד ,ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶו ניִבייֵא וצ דע ידעל , ביל .םיִטאָג דעֶר
 רעֶדְנּואוו עֶכיִלְקעֶרְׁש יִר טיִמ ניִטְכְראַּפ נּוא גיִלייַה זיִא רֶע שא ,גיִניֵג
 ּזיִא םָע סאו גנירמלַא נּוא ,טְלעוֶו רעֶד ףיוא ןּוהְמעֶנ טאָה רֶע םאוָו

 ףצ דא ידעל .ןעֶפאַשעֶּב ןעֶגעוֶו רובַּכ ןייז ןופ טאָנ טאָה ןעֶראוָועֶג ןעֶפֹאַׁשעּב |
 ּוצ טְרעֶה רֶע שש ,ניִניִק רעֶטְׁשְרעֶּביֹוִא רעֶד ,ןעֶגיִניִק רַע טעוֶו גיִּבייֵא
 רעֶּטְׁשֶרֶע רעֶד זיִא רֶע ושיט ,תולפִּת יִד טְמעֶנְרעֶפ נוא טייַל עֶמעֶרָא יד
 ףצ רצ ירק עֶטְׁשְרעֶטְניִא עֶלא ּוצ רעֶטׁשְרע וָמְניִא רעֶר זיא וא עֶטְׁשֶרֶע עלא ןצ

 ;ןעֶגיִניִק רֶע טעוֶו גיִּבייֵא
 רֶע ,טְלעוֶו רעֶד ףיוא ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב םיִרָא ןייֵא זיִא ׁשְטְנעֶמ רעֶד וי ְךֶלֶמ

 ןָא טייֵקעֶדְיִמ טיִמ ,ןיירא ּבּורְג ןיִא טְרעֶדיִנ נּוא טְליֹופְרעֶּפ טְרעוֶו
 הור 11 94 (מ"ע ווזחמ)

 שלש שלא
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 יתמ רע .ונָפושי גהות .ּונָפְפעְּת הָמַרְרַּפ , ּונָפּועְּת הָמּונַּת , ןויָכָא למ

 דימ ןיחתופו ; ל
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 עי רַע יֵרֲעַל | | ג ומָתֹוח .תָמָא
 :דָעְו םָלֹועְּל ולמי ַי ךלמ ַ; לס ַײ

 :ךֶלֶמ יי ,םיִריִדֲאַמ רֶָמֹואְּב קחש יִנֲאָנִׁש לָּכ
 :ךֶלֶמ יי ,םיִכָרָבְמ הָכְרְבִּב טקש יִנָכוש לָּכ
 :ךולמי יי ,םיִליִדְנִמ ּהבוגָב ּולֵאָו ּולֲא

 ; דֶעָו םֶלועְל ְךולְמִי יָ 0 ְךֶלֶמ יי ְךֶלֶמ יי יי

 :ְךֶלֶמ יי ,םיִליִנְדַמ הָעְרְּב הָלֲעַמ יֵכֲאְלַמ לָּכ
 ;ְךֶלֶמ יז | ,םיִלָלַהְמ לֵלַהְּב הָמֵמ יִלָׁשֹומ לָּכ

 ט"ע שוריפ 7 םייח יכרד
 םיֹורְג ְךיִז רֶע ןעק גאל יונ ,הור טמעֶנְראַפ הֶנּוׁשְּמ רֶעייֵז ּוליִפֲא , הָבּנׁשִּת ןּוהְׁשִי
 . טאָה ןעֶגעווְוְטְסעֶד ןופ ,טרֶא א יֹװַא םיִנ ןיֹוׁש-
 ;ןעֶטְלאַה לויט עֶדְרעֶפ יד ,הָמָׁשְנ ןייג טעֶטעֶריִג ךיֹוא רש
 ל ושל כ סאוָו ָץיִד ןעֶגעֶג ןעָשְסְנעמ ,ׁשְטְנעֶמ רעֶמיִרַא רעֶד ןֹויְבֶא לֶמ הָבּוׁשְּת טיִנ ןוהט סאוָו ָעיִד ןעֶנעֶו עֶׁשְטְנעֶמ;
 םהיִא ףיוא טְכאַמ ףאָלׁש א טרעֶוֶו רֶע זא ךאָנ , רעֶטְלֶע רעֶד ףיֹוא ליפא

 נצ םֶהיֵא טּוהְמ גְנּוטְסיוִו יד ,ְךעֶנ םֶהיֵא ףיוא טְּבעוֶוש ףאָלְׁש א ,רעֶטְצְניִפי
 ;ןעֶמְלאַה סיֹורְג ְךיִז רֶע לאָז גְנאַל יוִו "+ ,ןעֶסיֹוטְׁש

 רעֶגיִמְפאַהְראוָוַא זיִא רֶע ניק רעֶטְשְרעֶּבייֵא רעֶד רעֶּבָא 2 ל לָבא
 וב

65 9 

 רעֶמיִא ןעֶגיִניִק טעוו טאָנ ,טְגיִניִקעֶג טאָה טאָג ,גיניק זיא טאָג למ =
 ;יִּבייֵא נא
 ןעֶגאָז ייֵז סאוָו םעֶד טיִמ טאָנ ןעֶמיִר לעֶמיִה ןופ םיִבָאְלַמ עֶלַא למש יג =

 עֶליִמְׁש יִד ףיוא ןָעּור סאו ןעֶׁשְמְנעֶמ עלַא שש יש "3 ,גיניק זיִא טאָג
 א = טְניִניִקעֶג טאָה טאָנ ןעֶגאָז נּוא גְנּוׁשְטְנעֶּב טיִמ םּאָנ ןעֶשְטְנעֶּב רֶרָש
 טייקכיוה טיִמ ביל ןייַז סיֹורְג ןעֶכאַמ ןעָשְטְנעֶמ יד נוא 'םיִכָאְלַמ יד ולא
 ןעֶטְׁשְרעֶּביױוא ןופ םיִבְָלַ ץֶלַא הָלמ יגאלס כ ,ןעֶניִניִק טעוֶו טאָג ג ןעֶנאָז ייז גנאק
 עלא הָטס יקשומ לָּכ ,גיִניִק זיִא טאָנ דְנאַטְׁשְרעֶפ טיִמ טאָנ ןע ְריִנעֶּב לעֶמיִהג

 .רָענִוטלעווֶענ 19 24 (ט"ע רוזחמ)
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 דלמטה ,םיִדֹומ יִאְדְוְּב ולאו ולא

 : דָעְו םָלֹועְל ְךולְמִי יי יי ְךֶלֶמ יַײ" יי ְךֶלֶמ ַײ 5

 : ְךֶלֶמ 5 .םירמזמ רמזּב םיִנויְלֲע יֵציִרַע לָּכ

 :ךֶלֶמ יי ,םיִנָסַחְמ לִיַחְּב םיִמָלֹוע יִרְבֹוע לב
 +ְךולמי יי ,םיִסְּכַטְמ םַעַמְּב ּולֵאָו ולא

 ְ דַעְו םָלֹועְל ְךֹולְמִי יי יי ךֶלֶמ יי וי למ ַי יי

 ָ?ְךֶלֶמ יי .םיפימ רֶׁשֹויִּב דעו יִדְועְו לָּכ
 ;ְךֶלֶמ יי ,םיִלָלַכְמ רֶׁשֹוכְּב תֶסְו יִקיִתְו לַּכ
 :ָךולמי יי ,םיִנֲהַלְמ גַהְלְּב ּולֲאָו ּולֵא

 : ד םָלֹועְל ךולמי יי יי ְךֶלֶמ יי וו ףלמ ַײ 2

 ;ְךֶלֶמ יי / םיללממ רֵַמֲאַמְּב תֹובָדְג יֵביִדְנ לָּכ
 :ףלמ יי ,םיִחְצַנְמ חּוצְנְּב םַעֹונ יִדַּבְכִנ לֵּכ
 ולמי יי ,םיִחֲחֹוׂשְמ ַחיִׂשְּב ּולֵאו ּולֵא

 רָע םָכעל למי יי ךֶלֶמ לכ מ

 = םייח יכרד ט'ע שוריפ |
 מעוָו רֶע וא ְךיִו ייַּב טְסייֵו גּוא ,קֶנאַרְק ןיוש עֶמֶׁשְרעֶטְנּוא יד ןופ רעֶניִטְלעוֶועֶג
 ךיא גוא ,ןייַמְׁש ףיֹוא טיִנ טעֶּב םעֶד ןּופ ןיוש ןעֶנאָז א , ביול טיִמ ןעֶּביול מלע ו

 ּמיִמ ןעֶנעֶקעֶּב םילשומ יִד נּוא םיִבָאְלַמ יִד ּולֵאְז ולא ,טְניִניִקעֶג טאָה טאג
 עֶטְשְרעֶּביױוא עֶקְראַטְׁש ץֶלֶא יִצירְצ יִּנ ,ןעֶגיִניִק טעוֶו טאָנ סאָד טייֵהְסיוִועֶג
 ןעֶמּוק סאוָו עֶלַא ירְבֹוע לָ ,גיָניִק זיא טאָנ גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶגְניִ םיִכָאְלַמ
 א ,טְגיִיִקיִג טאָה טאָנ טְפאַרְק ןייז גיִמְפעֶרְק ןעֶנאָז טְלעוֶו רעֶד ףיוא
 מעוֶו טאָנ קאַמְׁשעֶג םיִמ ביול ןייז ןיִריִצ ןעֶשְטְנעֶמ יִד נּוא םיִכָאְלַמ יד ּויֵאָ
 ןעֶנייִׁשעֶּב ןּודָט ּוצ הָלְפְּת ְךיִז ןעֶלְמאַזְרעֶפ םאוָו עֶלַא רג ירו לָּ .ןעֶניִגיִק
 םיִכֲאְלַמ עֶלַא תַסַו יש ה ָכ , גיניק זיא םאָנ טייֵקְגיִטְראַּפְטְכעֶר טיִמ ּביול ןייז
 טאג ,טייקְניִטְראַפְטְכעֶר טיִמ םֶהיֵא ןעניירק ; טייצ עֶלַא טְסעַפ ןעֶנעֶז סאוָו
 ,רייֵר טיִמ ןעֶרְייִר םיִכָאָלַמ יד נּוא ןעֶשְטְנעֶמ יִד גלָאנ לש ,טְגיֶניִקיִג טאָה
 . רעֶּביִא טְצעֶזעֶג ןעֶנעֶז םאוָו םיִכָאְלַמ עֶלַא תיכו יגידו יִּנ ,ןעֶגיִניִק טעוֶו טאָג
 םאוו עלא םַעֹונ יֵדּבְכִנ לָּכ ,גיִניֵק זיִא אָנ ,רעֶמְרעוֶו ןעֶדייֵר ןעֶגעֶר ץֶמּוג םעֶד
 מאב ג ,טייֵקְניִמְסעֶפ טיִמ גיִטְּפעֶרְק ןעֶגאָז הָרֹוּת עֶסיִז יִר טיִמ םֶרֶהֶעעָג ןעֶנעֶז
 ,רייֵר טיִמ ןעֶרייֵר ןעֶׁשְטְנעֶמ יד גּוא םיִכָאְלַמ ייד ּולֲאָו ולא ,טְגיניִקיִג טאָה
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 :ךלמל ,םיִלָעַמ יּולָעּב הָניִב יִלֲעַּב לָּ
 :ְךֶלֶמ יי ,םיִחְצַּפְמ חַצָפְּב הָיְרִב יִאּורְּב לָּב
 :ךולמי יי ,םיִפְצְפַצְמ ףּוצִתַצְּב ּולֵאָו ולא

 ;רֶעְו םֶלֹועָל ףולמָי =" למ ַײ יי למ יי

 :ְךֶלֶמ יי .םישידקמ לֹוקְּב הָמּור יֵפְׁשִר לכ
 :ְךֶלֶמ יי ,םיננרְמ ןנֶרְּב ןֹור יִׁשאֶר לכ
 :ףולמי כ = .םיררושמ הָריִׁשְּב ּולֵאְו ּולָא

 :דָעְו םָקֹועְל ךולִמָי ַ; ךֶלֶמ יו למ 5

 ;ְךֶלֵמ יי - ,םיִנָּתִמ ףְקֹותְּב יִפֹי ירק -
 :ְךֶלֶמ יי ,םיִדָחיְמ דֹוחְיְּב בושי יבשוי לָּב
 ;ךולמי יי ,םיִריִדֲאַמ רֶדָאָּב ּולָאְו ולא

 : רֶעו םֶלֹועְל ףולמָי יו ףָלָמ יי ךֶלֶמ :

 ;ְךֶלֶמ יי ,םיִדְמִלְמ דָמּלִּב אָבָצ יאבוצ לכ
 :ךֶלֶמ יי .םייִרְצַמ קֶדֵצְּב הָריִפְצ יִפּונצ לב

 ט"ע שוריפ םייה יכרד

 ןעֶכייֵהְרעֶר םיָכְָלַמ עֶגיִדְנאַטְׁשְרעֶפ יז גוא ,הָפָשְנ יד ןעֶמאַה רעֶד וצ ןעֶמנעֶמ על רזי יג יענע אני טי וי עא
 .גיִניֵק זיִא טאָנ ,טייקְכיוה טיִמ םֶהיֵא |
 עָנעַפִא ןייֵא טיִמ ןעֶגְניִו ןעֶפאַשעֶּב ןעֶנעֶז סאוָו ׁשעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא יונ יג
 שעֶנעֶפעֶׁשעֶּב יִד נּוא םיִכָאְלַמ יִר ולא יא .םניניקיג טאָה טאָג ,ליומ
 םיִכָאְלַמ עֶגיִרוְרֶעייַפ עֶלַא יושל ל .ןעֶניִגיִק טעוֶו טאָג ,גְנאַזעֶג טיִמ ןֶעייֵרְׁש
 סאו עֶמּורַפ עֶלַא ןור יׁשאָד יּכ , גי ןיק זיִא טאָנ ,לוק טיִמ ןעֶמאָנ ןייַז ןעֶניִלייֵה
 טאָה םאָנ ,גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶגְניִז ,ּביול ןייז ןעֶגְניִו וצ עֶטְשִרֶע יד ןעֶנעֶז
 טעוֶו טאָג ,גְנאַזעֶג םיִמ ןעֶגְניִז ןעֶשְטְנעֶמ גּוא םיִכָאְלַמ יד ולא יא ,טְניִניִקיִג
 ,טְפאַרְק .טיִמ ןעֶלייֵצְרעֶד םיִכָאְלַמ עֶניֵׁש עֶרֶעייֵמ עֶלַא יצח ינ ,ןעֶניִניִק
 ןעֶגיִצְנייֵא טְלעוֶו רעד ףיוא ןעֶציִז םאוָו לֵאָרׂשִי עֶלַא ישי .גיניק זיא טאָג
 יִד נּוא םיִבָאְלַמ יִר יל יל .טְניִניִקיִג טאָה טאָג , טייֵקְניִצְנייֵא טיִמ טאָג
 עֶלַא יגביי ג ,ןעֶגיִניִק טעוֶו טאָג ,ןעֶנאָז וא ביול ענייש טיִמ ןעֶנייׁשעֶּב לֵאָרָׂשִי
 ? ,גיִניִק זיִא טאָג ,גְנּונְרעֶל טיִמ ןעֶגְרעֶל לִיַת םיִטאָג ןיִא ןעֶשְרעֶה סאוָו
 ןעֶלייֵצְרעֶר הָרּות רעֶר ןּופ .םייקנייש טיִמ טְנייֵרְקעֶּב ןעֶנעֶז סאוָו עֶלַא יו
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 :ךולמי יי | ,םיִרָזַחְמ ליחְּב ּולֵאָו ולא

 : דֶעְו םֶלֹועְל ְךולְמִי ַײ יי ְךֶלָמ יי למ ַײ יו

 ;ךֶלֶמ יי =  ,םיִלַחְמ הָדְרַחַּב ְסֹוח יִלְיַח לָּכ
 ;ְךֶלֶמ יי ,םיִקָזַחְמ הָקָזָחְּב דֶמָה יקושָח לָּכ
 ;ךולמי ַײ ,םיִנננְמ ןּוגנְּב ּולָאְו ולא

 :רֶעְו םָלֹועְל ךולסי יי ְךֶלֶמ ָ למ יו
 :ָךַלָמ <  .םִׁשיִדְקִמ הָׁשּורְקִּ שודק ישודק לָּב
 ;ְךֶלֶמ יי .םיטשקמ טָׁשֹוקְּב לֶהָק יצובב לֵּב
 ;ְךֹולְמִי יי .םיִמיְִַמ .םעונפ ולָאְו ולא

 ;רֶעְו םָלֹועְל ףולמָי ו ְךֶלֶמ ַײ ְךֶלֶמ ָײ
 ןְףֶלֶמֵי - .םיִׁשְדַחְתִמ םיִרָקְּבִל םיקיז ילמשח לָּכ ר ד

 ;ְךֶלֶמ יי ,םיִׁשֲחַלְמ הָמָמְדִּב הביג ישישרה לַּכ
 : ולמי יי ,םיִׁשְלַׁשְמ שּולָשְּב ּולֲאָו ולא

 ;רֶעָו םָלֹועְל ְךולְמִי ַ; ףלמ יי ָךֶלָמ ַײ |

 םייח יכרד ט"ע שוריפ |
 מיִנ ןיוש ןיִא הָבּושה יד זַא ריִמ ןְעייֵטְׁשְרעֶפ נא םיִכָאְלַמ יִ ּולֲאְו ולא ,טְגיִניִקיִג , ןוהמ הָבּושְת טעוֶו רִע ןיִּב ןעֶמְלאַה ףיוא טאָה טאָג , טייֵקְניִטְכעֶרעֶג טימ טְכעֶר

 עֶלַא ימי ,ןעֶניִגיִק טעוֶו טאָג ,טְגאַרְק טיִמ רעֶּביִא ןעֶנאָז ןעֶׁשְטְנעֶמ יד
 ,ןעֶנאָז נּוא ׁשעֶנְרעֶטיִצ טיִמ ןעֶרעֶטיִצ םיִכָאְלַמ עֶקְראַטְׁש יִד ןּופ תֹולָיֲח
 ןעֶנאָז הָרְוּת עֶגיִטְסּולְג יד ןעֶטְסּולְג סאוָו עֶלַא יקּׁשֲח לָּכ .,גיִניק זיא מנ
 יִד נּוא םיִבָאְלַמ יִד ול יא ,טְניֶניִקיִג טאָה טאָג ,טייֵקְראַטְׁש טיִמ קְראַטְׁש
 םיִכָאְלַט עֶלַא ֵׁשֹדְק לָּכ ,ןעֶגיִניִק טעוֶו מאג ,גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶגְניִז ןעֶׁשְטְנעֶמ
 ,גיִניִק ןיִא טאָג ,השודק טיִמ טאָג 'ןעֶניִלייֵה טְגיִלייֵהעֶג ץְנאַג ןעֶנעֶז סאוָו
 ,טייֵקְניִטְכיִר מיִמ ביול ןייז ןיריצ ךיִז ןעֶלְמאַזְרעֶּפ םאוָו לָהָק עֶלַא יצלפ :
 טיִמ ןעֶנאָז ןעֶׁשְטְנעֶמ יד נּוא םיִכָאְלַמ יד וו יי .טגיניקיִ טאָה טאָג
 יונ ןעֶלְקְניִּפ םאוָו םיִכָאְלַמ עֶלַא יְֵֵׁשִה יִנ ,ןעֶגיֶניֵק טעוֶו טאָג , ביל עֶמיִז
 ,ןעֶגאָז ןעֶפאַׁשעֶּב עיינ סאָד ןּופ ןעֶנְראָמ היִרְּפ עֶלַא ןעֶרעוֶו םאוָו ןעקניפ
 םיִשיִׁשִרַּת ןעֶסייֵה סאוָו םיִכָאְלַמ עָביוה עַלַא ישישופ יִּנ ,גיִניִק דא טאָנ
 נּוא םיִכָאְלַמ יד יי! 2 ,טְניִניִקיִג טאָה טאָג ,ליִמָׁש רעֶד ןיִא ןעֶגְניִז
 טאָג ,ןעֶנאָו נוא שוחק ייֵלְרֶעיירְד טיִמ לְהאָמ יירר ןעֶּביֹול םיִכָאְלַמ עֶנעֶי

 ; ןעגיניק טעו
 ןעכשו 15 94 (מ"ע רוותמַנ
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 ןיחתופ

 ְךֵרֹוע לאל
 םֹויְּב תֹובָבְל ןָחוב ל
 תוקּומע הָלֹוגְל
 םֹויְּב םיִרָׁשיֵמ רֵבֹורְל
 תֹועָד הָנֹוהְל
 םֹויְּב דָסֶח הֶׂשֹעְו קיתול
 - - ֹותיִרְּב רֵכֹוזְל
 םייִּב ויָׂשֲעַמ למוחל
 ויָסֹוח רֶהֵמְל
 םֹויִּב תֹובָׁשֲחַמ עְרוי ל
 וסע שבוכ ל
 םֹויְּב תוקָרַצ שָבול ל
 תונוע לָחומ ל
 םויָּב תולהת אָרונל
 ויָסּומֲעַל ַחְלוסל

 םויְּב ויאךוקל הָנֹועְל |
 ויָמֲהַר לעופ ל
 םויִּב תֹורָּתְסְנ הָפֹוצְל
 .ויִדָבֲע הָנוק ל

 :וריתוכי לכה ףל ןֵכְבּו חרק

 םייח יכרד
 ְךאָד טאָה רָע ןעֶגעֶוְוְטְמעֶד ןּופ ,טוג יוזא
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 ןעֶקעֶו יינ טְנייֵמעֶג ןעֶּבאָה םאָו יִד ןעֶגעֶו

 האק גיִּבּי יא ןעֶלעוֶו גנא ,ןעֶּבעֶל גיִּבייֵא ןעֶשְטְנעֶמ לייט עֶטְפְניִּפ יִד ,הֶָבּוׁשְּת ןוהטעג

 ןעבאה

 :גאָפ ןעֶטְׁשְרָע םעֶד ייּב ףיו םְניִפעֶג ,"ןיד ךרוע לָאְל , ןופ ׁשְטייֵט יִּד |
 16 24 (מ'ע רווחמ)
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 :ןיִד םֹויְּב ֹומַע םָחַרְל
 ;ןיִדַּב ויָבֲהֹא רָמוש ל
 :ןיד םויָּב ויָמיִמְּת ךִמות ל
 וא ; ךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא אוה הָּתַא יִּכ הָשּודְק הָלֲעַת לו ןֵכבּו יי"
 )7-7 רער ירא שר .ףתָלֲחַג שא רֶרֶּב ףֶדֶנָג ּהנֹונִמ .ףֵמָּנּוס לרעב ףרמס ףשח ,ףיסור' ל לַּכ לַע אָרֹונְו הָּבִר םיִׁשֹודְק דֹוסְּב ץרענ לֶא ,ףיָתֹואָבַצְּב תוא ּהִי ןיִסִח ףומכ יִמ ,ףיֶתֹומְרָל ףל ורענ קמשב יִמ יִּב .ףַתְרִסֲתַּב הנה 05 ץיפשו בֶבֵל םֵבֲח ,ףֶחָיִּבִמ לָבשהְו הָנוְַּהְו הָמָנַָה ףֶל ,ְיֶתורְצואְּב תורקפוכ רַזַי תושָפַנַה לָּכ ףל ,ףֶתְרֶמָח תויכש לֵכְו בֶתִָהְו ףְֵּכִה ף? .ְיֶתֹעְִּצִ ּונָנֹוּכ לפה הָׂשַּביַהְו םִיַה ףֶל ,ףיֶתֹולְנְרַמ םֹורֲה הָאֹולְמּו ץֶרֶאָה ף+ .ּףֶתְרָׂשָל ואְרְכִנ םִאָבְצ לָכְו םִימָּׁשַה ףל ,ףמלּודגפ ףמש לֹורָנו הא לֹורְג .ָו ףוּ י 1 ם + יא ,ּףֵָרְבֶ ְֶּאריְּו הָרּובְנְִו הָלּורְַה יי ףל ,ףֶתָרְרה חצה תרה דוהַה ףֶל ,ְֶתָמְּל םִיּלגרּתְמִנְ סלע ןופצ ,ְֶתנּובְתַל ףופו רקחו ץק ןיִא התל פו ןורָמש התו ןושאר התא .ףֶלּכ ןיאו ככ יאו ךימָּכ ןיא ,ףתְרענמ ןּוצלּפְִי ָהיֶרְַּו ץֶרֶָה .ףסְסיַא ולכל אל םִיַמָׁש ימשו םימש ,ףֶתָעּודְמ רוח ץירע יֵמּו .ְךיֶחלִהְּת לָּב מש יפו ,ְָּתְרַאָפ תצק לּלַָ יִמּ ,ףיתּודְמ רַחַא רַהָרהְייִמּו ,ףיָתּרּבְנַכְו ףִׁשֲעַמְכ הֶׂשֲַייִמ רש

 יִד נוא ,לעֶמיִה יִד םִימָׁש ,תודמ עֶנייַד ןעֶלעֶנ ייג וש טְּנייַלְנעֶג טיג ְךאָנ יג קב" | ףאָנ ןיד רַהְרַהְמ ןאק רעוֶו נוא ,טייק םעֶּב םעֶד ףיֹוא קְנאַרק ןעֶגעֶלעֶג ןיוש ןעֶנעֶו ףְראַטְׁש עֶנייֵד יונ נּוא קְרעֶו עֶנייֵר יונ ןעוֶו ּוליִפֲא גוא ,טְלעֶו יד ןופ ןעֶּבאָה יו יֹוזַא ןוהט ןאק רעֶכְלעוֶו יס רֶׁשֲא םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ןצ 1 95 וכ (ט"ע רוזהמ) רֶנייַפ ןעֶליֹוק נוא ליִנאָה טְמּוק ,זיא ריר ןעֶנעֶק םאוָו טְכעֶל רעֶד ןופ ַנֹונְמ ,ןעֶנעֶז ריִד םּורַא סאוָו עֶלַא רעֶּניִא גיִטְכְראָפ טְסיִּב וד נוא ,םאָנ ּוד יוִו יֹוזַא קְראַמְׁש יֹוזַא ןוִא רעוֶו ימ ,טייֵקעֶדְנאַטְׁשְרעֶפ ןייב ןופ טְניִלְקעֶג טְרעוֶו ץֶלַא נּוא ,לֶכֵׂש רעֶד נוא הָנּובְּת יד נּוא הֶמְכָח יד זיא ריר וצ ,תֹורְצֹוא עֶנייֵד ןיִא ןעֶטְלאַהעֶּב עָלֹא ןעֶרעוֶו יז ,תֹומָׁשְנ נּוא רעֶּבייֵל עֶלַא ןעֶנעֶז ריר ּוצ ,ךיירדרִע עֶנעֶסאָגעֶג עֶגעֶטְסּולְג עֶלַא גּוא ךלאָנ םאָד נוא רעֶּבְליִז סאָד זיא ריד ּוצ מל ףל ,טייֵרְּבעֶגְנָא רעֶגְניִּפ עֶגייֵר ןעֶּבאָה גְניִדְסְלַא נוא הָשְבַי יר נוא םי רעֶד נוא ,רֶרֶָע רעֶד ףיֹוא םאוָו םעֶלַא טיִמ רֶרָע יד נּוא ,טְפאַׁשְרעֶה עֶלַא נּוא לַעָמיִה יד ןעֶנעֶו ריר .ּוצ םִיַמָׁשַה ּדֶל .ןעֶמאָנ ןייַד זיִא יֹוזַא טייֵקְרעֶּפְכַא ןייב יונ יֹוזַא נּוא ,טְרעֶפְכַאעֶג טְסיִּב ור ,גָנּונייֵׁשאַּב יִד נּוא טייֵקְניִּבייַא יד ווא .םויהניוש יִד נוא בוול יד זיא ריִד וצ ד? .ריד ראפ טְקעֶלְּפְטְנַא זיא ץֶלַא םאָב ,טְקעֶרְרעֶפ נּוא ןעֶליֹוהְרעֶפ גוא ןעֶגְראָּבְרעֶפ זיא סא ץֶלַא ,רֶנאַטְׁשְרעֶּפ ןייב וצ גְנּומ .שְראַפ ןייק,נוא ,קֶע ןייק, זיִא םִע ןייא ,טאָנ ןייק אָד םינ זא ריִד קּוחַא נוא ,רעָמ .ְצעֶל . רעֶר טְסיִּב ּוד נּוא רעֶּטְׁשְרֶע רעֶד טְסיִּב וד הֶּתִא . ןֶעייֵרְׁשְנָא ןייב ןופ ןעֶרעֶמיִצ ןעֶליז עֶרֶהיִא נוא רֶרֶע יד ,טֶכְראָּפ ןייד  ןעֶטְלאַהְסיֹוא טיִנ ןעֶנאַק לעֶמיִה עֶכיֹוה
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5% 

 מאה אל ִּכ ָתָרֹּתִמ 'רובֲעַי אל בוט השעי רֶשֲא תל : זה זהל
 רמוח יִּתַּב ינכוש הַא .ףיִּתונֲַמ יִדּורְגִּב םיִׂשָּת הָלֲהָתְו ,ףָתְרַׁשְמִבּו ר
 גרּוסי יִּכ םֶלֶנַר רַסַּב םֵׂשָתָו ,ךיִתֹוָצָמ לַע םיִרְבּועְו ןועַּב םיִלֵדְגַה ,ףיִתורפע
 .ףיֶתֹוחְכותְּב םָעְׁשַּפ םָהָל רֶגֵתָ | ,ךיִתֹוריִזְנִּב םותחי םֶדֶא לָּכ דַיְבּו :ףיֶתֹוחְרֹואְמ

 5% יִּכ א ירְצ ּתְמַרְקַה 7 ו ןיר קי סע תֶא ּודֵוְתִהְו

 ,ףָתאָרְקִל טְניִמְׂשַהְל יִלְּב רוגיטק םיִבָבְרַעמּו ,ךֶתָרְותְּב רּומֲאַּכ ןיִעיִרמּו

 ןֵכ יִּכ םיִמֲחַרְל ןידה תַרֶמ ףופהמו ,ףֶתָעּובְׂשִּב קָחְצָי תריק קע ומָל רֹוּכְזִתְו
 רי %-/-  ]ו

 קו הו םיִרעְוַמ םנּניִהּב? מע מא םֶהיֵתְָנְַפּו םֶהיֵתֹונוזִמ

 עטס עט עט טעטש טז

 ט"ע שוריפ םייח .יכרד
 רעֶד לֵאָה , יִעָשר יד טימ רעֶד ןעֶפאָרְמְׁש וצ  טייֵהְק ןארק יד ףיִו טאָה גָנּולְצּולְּפ : ןעֶּבְראַטְׁש

 חיִרְּב פער טסּמיַה וד רעֶניִטְפאַהְראוָו יִרעַפ ןעֶזעוֶועֶג ןיוש ןיִא םִע נוא טְקְראַטְׁשעֶג

 ּוד ןעוֶו , געוֶו ןייז יונ יזא ׁשְטְנעֶמ ןעֶביִלְטיִא ןעֶּבעֶג וצ ,גְנּוטיִה טיִמ דָסֶה םעֶד גּוא

 יד ּוצ רעֶנעֶלְרעֶטְנּוא ןייא גּוא רעֶּפְלעֶה א טְסיִּב ּוד רשע ,ןיֹול ןיז םֶהיֵא טְסלאָצעֶּב

 ןעֶראועֶג ןעֶריֹוּבעֶג ןעֶנעֶז גְרעֶּב יד רעֶרייֵא םָוָמְּב , תֹוצִמ עֶגייֵד רְניִוְׁשעֶג ןֶעּוהְט סאוָו

 ןופ הָּכִמ רעֶד ּוצ הָאּופְרַא ,הֶבּוׁשְּת ןעֶפאַׁשעֶּג ּוטְסאָה ,ןעֶפאַׁשעֶּב זיִא רֶרֶע יִד נּוא

 טיִנ זיִא םֶע סאָד רֹובָּכַה אס ןייד ראפ ַעודָיְו יונ זיִא סָע ןַעְר יִּכ .תֹוריֵבֲע יד

 פָא טיִנ ףיז לאָז רֶע ןייז טְנעֶראוָועֶג לאָז רֶע רֶרָע רעֶד ףיֹוא קיִדַצ ןייק ןעֶדְנאַהְרעֶּפ

 לאָז נּוא םטּוג ןּוהְט לאָז רֶע סאָד ,םָנֵהיִנ םעֶד ןּופ רֶעייַפ ןעֶליֹוק עֶנייֵד ןָא ןעֶהיִרְּג

 ןייֵא נּוא ,רעֶניִדעֶּב עֶנייד ןָא טינ טְסְּבייֵלְג ּוד ןעֶד יִּכ ,הֶרֹוּת ןייַד ןייז רבוע טיִנ

 ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶנעֶז סאוָו טייל יִד ןֵכָׁש לֶּכִמ םיִכָאְלִמ עֶנייַד ןעֶשיוִוְצ ּוטְסּוהְמ גְנּוׁשיִמְראַפ

 ןעֶנעֶז נּוא דְניִז טיִמ ןעֶניֹוצְרעֶד ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו דֶרֶע רעֶד .ןּופ םייל ןופ ןעֶראוָועֶג

 סאָד ,הֶּכִמ רַעְר ּוצ גְנּולייַה ַא טְרעֶדעֶּפעֶג ּוטְסאָה םּורָד ןְל ,תֹוצִמ עֶנייַד ףיוא רֵבֹוע

 ןעֶרעֶנאַּב נוא תֹוריֵבֲע עֶרֶעייֵז ןופ הֶבּוׁשְּת ןֶעּוהְמ ייֵז ןעוֶו סאָד , תֹוריִבֲע יד ּוצ ןעֶנעֶג

 ןייד ייֵז ןּופ ןעֶרעקְמּוא ּוצ רעֶּפֹור עֶניִד ּוצ טְנעֶהאָנ ּוד טיב ,גְנֹוּבעֶגְראַפ ןייד

 טָּפְׁשִמ ןיא ןעֶציִז ּוצ ןעֶּביִלְקעֶגְסיֹוא ּוטְסאָה הֶנְׁשַה שאר גאָט םעֶד ןיִא פיו . ןעֶראָצ

 ןייב ןיִא רעֶּביִא ריר ראפ ייֵז ןעֶראָּפ ףאָׁש עֶגְנּי יד יוִו נוא .ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב עֶנייֵד ףווא

 ּוד נּוא ,ןְהעֶז ןייב טיִמ ץֶראַה רֶעייֵז רעֶדְנאַגא טיִמ טְסְהעֶז יד נּוא הָאְוִתְ ,לֶהאָצ

 רֶעיִיֵז נּוא וייֵפְׁש רֶעייֵז םיֹוא טצעֶז ּוד נּוא ,תֹוריִזְג עֶנייַר עֶלַא רג ייֵז ףיֹוא טְסיִּב

 ןייַא הי ןעֶלְמאַז הָּלִפְּת רֶעייֵז טיִמ קְלאָפ ןייַד גּוא ףֶמֵעְו ,גאָז ןייד טיִמ שינע ְפְרעֶרעֶּב

 , טייֵטְׁש הָרֹוּת ןייד ןיִא יוִו יֹוזַא רֶפֹוׁש םעֶד טיִמ ןעֶזאָלְּב ייֵז גּוא ,ךיד ןעֶטעֶּב ּוצ

 גּוא רֹוּכְוְַו . ריד ראָפ יי גרְסקמ טיִנ יוז ףיוא לאָז רֶע ןֶטֶש םעֶד ןעֶלְמיִטְרעֶּכ ייֵז בוא

 גר 9 95 (ט"ע ריותמ)
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 יַחְו 1 ףֶתיֵעְרַמ ןאצְו ְךיֶנָּב םֵה יִּכ ,ףֶתֶלֶמֲח בֹורָּב םֶהיֵלֲע םֵחַרְתּו : ףֶתֶדֶמ
 נב לש םיִרּוקְּפ יִרְמוש םיקירצ לש ,םיִדָקּונְמ םיִרּפְמ הָׁשֹלָׁש ּוחְתָּפִי
 תֶרָעְבַתְל םיִבָּתְכִנ םיִעָׁשָרּו ,םיִדּוקְׁש דע יֵיַחְל םיִבָּתְכִנ םיִקיִדצ , םיִרָז לש
 םֶהיֵׂשֲעַמְמ ובושי םִא , םיִדְמֹועְו םִיּולְּת רּוּפַּכ םוי דע םיִנּוניִבּו ,םיִרוקי
 ,םיִרָמְחְ וּכְזִי םִייַחּב םֵקָלְח ,םיִדָעְצ וביטיו םֶהיִלְלַעַמ ּונקתיו , םיִדָרֵח ּויְהיְו
 אביו ןיִדַה םֹויִל הֶׂשֲעַי ןֵכ ומכו ,םיִדָחֲאְנ וה הָתיִמְל ּוכָז אל םִאְו
 םיִבֹומ ּועירְבִי םִאְו , םיִדָרְצ ינשמ ולֲעַי םינ ןאֹמְבּו | םיִדָעַּכ ריִעֲהִל םֶהיֵׂשֲעַמ
 הָּצֲחַמ םִאְו ,םיִרּוחַּפ אלו םיִחּוטַּב יְהִי םיִלֵעַּב ,םיִרָבְּכ יִהָיְו םיִעְרַה לַע
 שֹוּבְכִי םחריו בושי  םיִדָסֲח ּתַלְּב הממ דָסָח ברו ; םיִרּונֲא יהי הָצֲח זמ לע
 ריִבַעְַ , םירּונעו םיִמיִעְנ ּועיִרבִו ; םיִדָרְמ ַהיִבְנו ןוע אשי ,םיד ןךומ ןוע
 הצור ,םיִרָסַח רישעמא ויָכָרָד לֵכְּב ײ י קיִרֵצ יִּב ,םיִדָחַא 'ןּוׁשאָר ןושאְר
 יִנָפְּב םיִרָתַּכ 'בוטה השעמו הָבּושּת וה ,םיִדיִמְתּו תולוע לַּכִמ הָבּוׁשְתַּב
 זָנור םיִמָלֹוע יִרוִצְי לַע טפשמל ָּךמּוקְּב ; , םימחר .אֵלָמ ןורא אָנָא , םיִדְדוׁש
 דיִמָּת ךחֶצנְלּו ,םימָיו תוליל ךֶמֶׁש םידחימה , םימע ימועמ לע ריִעֵּת 3
 ,םיִמּת הָיָה רֶׁשֲא ןֹומֲח בַאְלּו ,םיִריִמְּת תֶׂשֹלֶׁש תיִרְּבַל רֵכָזִהְו ,טיִמ שט ןוע דֶבֹוּכִמ םתּוקנל ,םיִמּוחיִנְּב ףימחר ּורְמִכָי ןֵּב לע בֵאְכּו ,םיִמיִּכְׁשִמּו םיִביִרֲעַמ
 יש יש שו כ

 םייח יכרד | ט"ע שוריפ
 יד גצ ןייבא דֶרֶע רעֶד ןיא ןעֶגְנאַגעֶג ןיִא ףוג תדמ וצ ןיִדֵה תרמ םעֶד ןעֶרעֶקְרעֶפ רעֶד ,הֶבּוׁשְּת ןָא ןעֶּבראָטְׁשעֶג ןעֶנעֶו גוא יּגדיוו טְסְלאָז גד וו ,הָעּובְׁש ןייד יוִו יֹוזֲַא ןעֶגאָו טְנעֶקֶעֶג טיִג ןיוש ןעֶּבאָה ייֵנ ,ןעֶלאַפ קֶחֶצִי ןופ הָריק יד ןעקְנעֶדעֶג טְסְלאָז ּוד
 :רעֶד ייֵז רעֶּביִא ףיד טְסְלאָז נוא ,םיִמֲחַרָה
 ץֶטְבעֶלְׁש עֶרֶצייֵז ןופ הֶבּוׁשְּת ןֶצּוהְמ ייז ּביֹוא ּובּוׁשְי םִא ,רֹוּפָּב םֹוי זיִּב ןייֵּטְׁש ןעֶּבייַלְ עֶלעֶמיִמ יִד נּוא ,םֶנָהיִג ןופ רֶעייִּפ ןעֶגיִדעֶגעֶרְּב םעֶד ּוצ ןעֶביִרְׁשעֶגְנָא ןעֶרעוֶו םיעשר יִד נוא ,ןעֶּבעֶל ןעֶניִּבייֵא םעֶד ּוצ ןעֶרעוֶו ּוצ ןעֶּביִרְׁשעֶגְנֶא טְלייֵאעֶג ןעֶרעֶוֶו םיקידצ יִד םיקידצ ,םיִעָׁשְר ןּופ סְנייֵא נּוא ,םיִקְיַדַצ ול ןעֶּביִרְׁשעֶג טייֵטְׁש רָּפַס ןייֵא ןיא , םיִרָּפְס ייֵרְד טְנעֶפֶעעֶג ןעֶרעֶוֶו טְנייַה גּוא םֹויַחְי ,טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר 5היפ טיִמ ןעֶמעֶראַּב

 טי =
 טשרשיש יש שלש ישר רעש ר ד

 ןענופעג | 8 28 (ט"ע רוזחמ) | ויִא נּוא ןעֶבּורְּפ עקךאטש ןְהעֶצ טיִמ ןעֶראוָועֶג טְבּורְּפעֶג ןיִא נוא ,םישעמ עֶנייפ עלא ןיא ] ןעוֶועֶג ץְנאַג זיא נוא רעֶקְלעֶפ לְהיֵּפ רעֶּביִא רעֶמְצֶלֶע ןייִא ןעוֶועֶג זיִא רָע סאוו םֶהָרְבַא וצ נוא גָאְלּו , תובא עֶמּורְּפ ייֵרְד יִד ןופ תיִרְּב םעֶד קְנעֶרעֶג נוא רמו , תֹוריִבֲע עֶרעוֶוְׁש ןופ ייֵז ןעֶכאַמ ןייר ּוצ גְנּוטְסייֵרְט טיִמ טייֵּקְמעֶראַּבְרעֶד עביד ןעֶצְטיִה רעֶד ךיז לאָז דְנּוק ןייז ףיֹוא רעֶמאָפ ַא יונ יֹוזַא נוא באב ,ןעֶגְראָמ נוא רֶנעֶבֶא ריִמָּת הָבּושּת טיִמ ריר ּוצ ןעקראטש נוא ,םֶכאַנ ןוא גאָט ןעֶמאָנ ןייד ןעֶגיצְנייֵש סאוָו םידתומה . רעֶקְלעֶפ עלא ןּופ רעֶגיִגייוו ןעֶנעֶז ייז סאוָו לֵאָרְׂשִי יר ףיוא ןע ךאָצ ןייד ןעֶקעוֶוְרעֶד טיִנ  ּוטְסְלאָז טְלעוֶ רעֶד ןופ ׁשיִנעֶפעֶׁשעֶּב יד ףיוא טָּפְׁשִמ םעֶד וצ ןייֵטְׁשְפיֹוא טְסעוֶו ּוד ןעוֶו טייֵקְמעֶראַּבְרעֶר טיִמ 5ַעיִּפ זיִא אְד רעֶד טאָנ ףיד םעֶּב ָףיִא .אָנָא , רעֶּביֹור יִר ראַפ רעֶצְנאַּפַא יו תֹויָנֲעְרּוּפ םעֶד ראפ ןיִגַמ ןעֶנעֶז םיבוט םישעמ נּוא הָבּוׁשִת יִר הָבּושְתַה , תֹונָּבְרִק "עלא ןופ רעֶמ ןּוהְמ הָבּוׁשִּת לאָז ןעֶמ רעֶּביִל טאָה טאָג הָבּוׁשְתַּב הָצֹור , טיוט םעֶד ּוצ טְגיִצְנייֵאעֶג יז ןעֶרעוֶ יִנ הֶבּוׁשִּת ןייק רעֶּבָא ןָעּוהְמ ייז ןעוֶו אל םִאְו " םיבומ םייח ּוצ םיִקיִדַצ יִד טיִמ ןייַז קָלָח רֶעייֵז טעוֶו םיִׁשֲעַמ = 66
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 דלה ןושארַה סגה : םיִמְָּפ לָכְּב םַלָׁש אָצְמְנְו ,םיִמּוצָע תונויסנ רשע הָסִנְתִ

 שלש ץֶרָאַּ אָּבַחְנְו ,םיִמְמֹוקַהְו תּוכְלַמ גה יִלודְנ ונְרָהְל ּוׁשְקִבּו ,םיִמּוטְרַחַה י ּוצֲעַיְתַנ

 שלש רַחֵאְלּו .,םיִמורְמ יֵבְכּוכְו ֶרָיְו ׁשֶמֶׁש האָר | אל - הָנָׁש הֶרָׂשָע

 ר

 לאבימ רבו ,םיִמְממּומ ותיּב נב לכו אּוה " הֶלענו .םיִמָָּ תַפ חַקָלְו

 רֵמָאְו ,םיִמָד ךוּפְׁשִתְ גֹורֲהַּת קיִדצ םַנ יזגה קַעָזְו , םיִמָעְזִּב ונָָהְל למה :

 ערר נה
 טי

 ט"ע שוריפ םייח יכרד

 ןעֶכיִלְטיִא ןיִא ץְנאַג ןעֶראוָועֶג ןעֶנּופעֶג םֶנֵהיִג ןיִא ןעֶגְנאַגעֶג ויִא הָמָׁשְנ יִד גּוא םיִרעונ

 ?ןעֶועֶג זיִא בּורְּפ רעֶטְׁשְרֶע רעֶד סנס , לְֶהאָמ דוָד טאָה רעֶּניִרעֶד , ןעֶרעוֶו טְגּונייַפעֶג לאָו יז

 םֶהיִא ןעֶּבאָה ןעֶראוָועֶג ןעֶראָּבעֶג ןיא רֶע זא יו אֵרָי ׁשיִא יִרָשַא, טְגאָועֶג םֹולָּׁשַה ויָלָע כמה

 לָתְרַמַ ןופ תּוכלמ ןּופ טייל עֶסיֹורְג יד

 ןופ רעֶמעֶגּפָא יִר ןעֶכאָרְּבּוצ טאָה רֶע לייוַועֶּב ןעֶגְנעֶרְּבְמּוא טְלאָוועֶג םיִּפְׁשַכְמ יִד נּוא

 לייה ןייא ןיִא רֶהאָי ןְהעֶצייֵרְד ןעוֶועֶג ןעֶנְראָּבְרעֶפ רֶע זיא ץֶרָאָּב אָּבִהָגְו , רעֶטאָפ ןייז

 =םיֹודַא רֶע זיִא רֶהאְי ןֶהעֶצייֵרְר ָהאָנ נּוא רמָאְלו .ןייש< :טביל יד ןע ָהעֶזעֶג םינ טאָה נוא

 .רעֶּפעֶׁשאַּב ןייַז ןיִא טְרעֶכיִזְרעֶפ ְךיִז טאָה נוא חַטֶבּו ,הָמָכָח טיִמ טְגיִלְקעֶג ןעֶגְנאַגעֶג

 שיֵדְרֶעייֵּפ ןיא ןעֶפְראוָועֶגְנייַרַא םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ,ןעוֶועֶג זיא בּורָּפ רעו רעֶד יִנָאַּה

 ןייז טְקעֶרְטְׁשעֶג םהיא טאָה טאָנ נּוא ,רֶעייֵּפ ןעֶליֹוק יד ףיוא ןעֶביֹוא ףלאק ןעֶג

 רעֶטיִרְר רעֶד יִׁשיִלְׁשֹמ , טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד םיִמ ןעוֶועֶג לוצמ םֶהיֵא .טאָה גּוא דְנאַה עֶטְכעֶב

 שאה נּוא טייונ ץְנאַג דְנאַל ןייז ןופ ןעֶּביִרְטְראַפ םֶהיֵא טאָה רֶע סאָד ,ןעֶועֶג זיא בּורְּפ

 רָע טאָה ףאָנ רעֶד נוא ,ןעֶּביֹולְנ ןייז ייפ ןעֶּביִלְּבעֶג זיא נוא ,ןעֶטיִלעֶג תֹורָצ היפ

 רעֶּמׁשְרֶע רעֶד ,ןעוֶועֶג זיִא בּורּפ רעֶרְרעֶפ רעֶד יִציִבְרָה .םולָשְּב טְרעֶקעֶגְמּוא היִז

 ראָנ ןעוֶועֶג רעֶגְנּוה רעֶד זיא רעֶדְנעֶל עַלַא ןיִא טיִנ נּוא ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא רעֶגְנּוה

 לאָז רֶע יֵרְּכ ןּוהְטעֶנ סאָד טאָה טאָג ֹותֹסִנְל ,ןעֶוועֶג זיִא םֶהָרְבַא יו ןענְּכ דְנאַל ןיִא

 ןייַז רֵהְרַהְמ טעו רֶע בווא םִיַרְצִמ ןייק םֶהיֵא ןעֶרעֶדיִנ ןעֶכאַמ ּוצ נּוא ןעֶכּורְּפ םֶהיֵא

 ףיֵא הָרָׂש ּבייװ ןייז סאָד , ןעוֶועֶג זיִא בּורְּפ רעֶמְפְניִפ רעֶד ישיממק , תידמ סיִטאָנ ְךאָנ

 + חַסָּפ 'ןּופ טְכאַנ יד ןעוֶועֶג זיא סאָד , םִיַרְצִמ ךֶלֶמ הֹעְרַּפ ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶג

 ןעֶנעֶז ייֵז סאו םִיַרְצִמ ןּופ םירֹוכְּב יִד ןעֶטייֵמ ּוצ ןעוֶועֶג טיִהעֶג זיא טְכאַנ יד וַמְׁשִנַה

 עֶסיֹורְג טיִמ הֹעְרַּפ ןעֶגיִזאָד םעֶד טְגאָלְפעֶג טאָנ טאָה עניו . סָח ןּופ רעֶדְניִק יד ןעוֶועֶג

 עֶגְנאַל ַא םיִּתְׁשִלַּפ דנאל ןיִא טְניֹואוועֶג רֶע טאָה ְךאָנ רעֶד ,גאְּלְּפ עֶכיִלְקעֶרְׁש נוא

 ןעֶמּונעֶג טאָה נּוא טְקיִׁשעֶנ רֶרָנ טְדאָטְׁש רעֶד ןופ ףֶלֶמ רעֶד ְךֶלֶמיִבֲא טאָה ,םויִצ

 ןעֶצְנאַג ןייז טיִמ רֶע זיא הֶשעְַ ,געֶו ןעֶטּוג ןיִא ןעֶטעֶרְמעֶג טאָה יִז סאוָו הֶהָׂש

 + ףאָנ רעֶד ןייַז ריִלֹומ םנעקענ טיִנ ןעֶּבאָה ייֵז סאָד םימוטמוט ןעֶראוָועֶג רֶניִזעֶגזיֹוה

 ו םּוא םלאונעָנ םהיא טאָה נוא טְרעֶריִנעֶג םאָרַא לֵאָכיִמ ְךָאְלַמ רעֶד טאָה

 : טימ 4 96 (מ"ע רוזחמ!
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 תֶא ק ק קרי , םיִמָק וׂשֲע הָמ ריִגָהָ מיִלַּפַה אָבּו , םיִמּודָמ שוכר לכ תֶא וחקל
 ,םיִמָיּוסמ רֶזְעיִלֲאַו .אדמ מו לֹוָּׁשֶא רע םה ,םיִמּושְר ותיִב ייִלְי יָביִנֲת
 ,ּםיִמּורְקִמ הָיָה רֶׁשֲא הלילה אוה , םיִמּולָהַמְּב םּכִיו הָליֵל םֶהיֵלֲע קלחיו
 ןיִּב ֹומִע רֵבְַנֶשְּכ יֵעיִבְשַה ;םיִמָר ליִּפְׁשַמ .תַרָזֲעְּב ׁשּובְרָה ֵּכ תֶא בֶׁשיַו
 רֹודָל אלו םנֵמְוַּ םילָשו ומש ,םיִריִּכַּ תויָכְלַמ עַּבְרַא ּוהֲאָרָה הו ,םיִרָתִּבַה
 יִריִזחַכְו תַׂשָר הָלְנָעְּכ איִה רֶׁשֲא ,םיִריִּבַא תּוכְלַמ גז תֶשלשמ 'הָלְגֶע , םיִרֹוד
 תּוכְלַמ רז שלושמ ליִאְו ,םיִריִפְצְל גלְׁשִמִנָׁש , םיִנוי ולא תֶׁשֶלְשִמ דַעְו ; םיִרֲעַי
 לא רותו + םיִרּוריַבְּ תיִאָר רֶׁשֲא לִיַאָהְ רַמֲאָנְׁש ןיָנֵעְּכ ,םירבח סְרפּ יֵדָמ
 ,םירותו םיִנ ןיִל לְשִמַנָׁ לארי לא לזו ,םיִרְוָׁשְל ּולָׁשְטִנׁש לאעמ שי נב
 יש יע, 00:

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ןעוֶו ו הָבּוׁשְּת טּוהְט רֶע סאוָו ׁשְטְנעֶמ טעֶד ליואוו וטסליוו ןעֶגיִרְׁשעֶג ְךֶלֶמיִבֲא טאה ןעֶראָצ םיִמ
 ןיִא ְךאָנ זיא רֶע ןעוֶו , ׁשְטְנעֶמ ַא ְךאָנ ֹויִא רָע ןענ'גרה ףיוא ] קֶלאָּפ טְכעֶרעֶגא ּוליֵפֲא ןעֶד
 םֶלאָמעֶד ,תֹוחֹּכ עָלַמ עֶגייַנ יב רֶנעֶגע יעָד :טְנֶעיִנ םֶהיֵא רֶע טאָה ןעֶסיִנראַפ טּולָּב נוא
 ןאמ ריִא ּוצ הָׁשִא יִד םוא רעֶק טְרעֶפ
 ףְלֶמיִבֲא טאָה חֹקָלְו ,םיִמָכֲח עֶלַא ּוצ רעֶטאָפַא נּוא איִבָנ ןייֵא זיא רֶע ןעֶד םֶהָרְנַא
 םָהָרבִא ּוצ טְרעֶקיִג םּוא טאָה נוא ןעֶטְסְניִד נּוא טְכעֶנְק נּוא רעֶדְניִר נּוא ףאָׂש ןעֶמּונעֶג
 ןּורְמעג הֶּפִפְּת םֶהָרְבַא טאָה ללפְתִינ , ןעוֶועֶג רָעַצְמ םֶהיֵא טאָה רֶע לייוו גְנּולְהאָצעֶּב
 טְלייֵהעֶג יז טאָה טאָג נּוא לעֶמיִה םעֶד ןּוֿפ ןעֶראוָועֶג טְרעֶפְטְנֶעיִג רֶע זיִא טאָג ּוצ
 ּםיִכָלְמ יִד זַא ןעוֶועֶג זיא םָנ רעֶטְסְקעֶז רעֶד יששב ,טְכאַרְט רעֶד גְנּומְלאַה ףיֹוא ןופ
 ןֵהּוז םְרעֶדּורְּב ןייז טיִמ נּוא ןעֶמְלאַה הָמָחְלְמ םֶהיֵא טימ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז םָדָק ןופ
 רעָר ןּופ ןיראווענ ןעֶּפאָלְטְנַא זיִא םאְוו ְשְּבַה ְךֶלֶמ גֹוע ןעֶמּוקעֶג זיִא ,ם15 זיִא םאָד
 ןיצ טיִמ טֹול ןעמונעג ןעָּבאָה דְנייַפ יד סאָד םֶהֶרְבַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה נּוא הָמְחְלִמ
 עֶנייֵז טְנעֶּפאוָועֶג םֶהָרְבַא םאָה קֶרָיְ ,געֶמְראַפ ץנאנ ןייז טיִמ נוא רעֶדְניִק נּוא ּבייוו
 גּוא אָרְמִמו לֹוּנְׁשֶא רֵנָע ןעוֶויִנ ןעֶנעֶז ייז ,טייל עֶנעֶראָּביִג זיוה עֶנייֵז עֶגְניִלְנייֵצ
 עֶנייֵז ּטיִמ םֶהָרְבא נוא ֵלְְי ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןעֶּביִרְׁשעֶג ןָא ןֶעייֵמְׁש ייֵז סאוָו רֶזֲעיִלֲא
 עֶסיֹורְג טימ ןעֶנאַלְׁשעֶג יז םאָה נוא טְכאַנ ייַּב רְנייַפ יר ףיֹוא ףיז ןעֶלייֵמ וצ טייל
 רָע םאוו ףליה םֶמאָנ טיִמ םֶמּוג עֶצְנאַג םאָד טְרעקעֶגְמּוא םאָה םֶהָרְבִא נּוא קעֶלְׁש
 טיִמ טאָה טאָנ זַא ןעֶוֶועֶג זיא בּורְּפ רעֶמעֶּניִז רעֶד יִעיֵבְׁשֹב , עֶכיֹוה יד 'גיִרעֶריִנ טְכאַמ
 ןעֶמעֶנ לאו רֶע םֶהָרְבַא ּוצ טְגאָזעֶג טאָה טאָנ זיא סאָד , רעֶקיִטְׁש יֵד ןעֶשיוִוְצ רעֶרעֶג םיִא
 נוא ּביֹומ עֶגְנּוי ןייַא נּוא סָקָא ןייֵא גוא רעֶדיוִו ייֵרְד נּוא ןע גיִצ ייֵרְד נּוא רעֶּבְלעֶק ייֵרְר
 זיא ,טיִנ בוט יִד ראָנ ,רעֶקְיְטְש ייֵוְצ ףיֹוא ןעֶרייֵנְׁש ּוצ םעֶכיִלְטיִא ןעֶסייֵהעֶג טאָה
 ּןצ טְנאָזעֶג טאָג טאָה םעֶד ְךאָנ רעקיִמש ייִד ןעֶׁשיוֵוְצ ןעֶראַפעֶג רעֶּביִא אּוה ָךּורָּב שורקה
 רעֶדְניִק עניי רצ לעוֶו יֶא זַא ןעוֶועֶג תיֵרְּב תַרֹוּכ ריד טיִמ ףיא ּבאָה םאָד םֶהֶרְבַא
 עקךאמש ריִּפ םֶהֶרְבַא ּוצ ןעֶזיִוועְג טאָה טאָ}נ נּוא ּוהְאָרָהְו , ןַעַנְּכ דנא סאָד ןעֶּבעֶג
 נוא רֹותָו , םיִרָבֲח יד סֵרָּפ נּוא יֵדְמ ןּופ 'תּוכְּלַמ זיִא סאָד רעֶדיוִו יירד יד נּוא ,תֹויִכְּלמ
 !פֵאָרְׂשִי יד ןעֶנעֶג סאב בוט עֶגְנּוי ַא גוא לָנֹוגְו ,םיִלאֵעַמְׁשִי יַנְּב יד ןעֶנעֶז סאָד םַקָא ןייֵא
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 ,םיִרָָּ של םֶרַתְבּ קל ,םיִרֵּתְסִבּו עלֶסַה יִוְנִחְּב יִתָנֹוי רמָאָנַ יע

 רע טִיַעָה םֶהָּב לושמָי אלש ,םיִרָרּוסְּב םֶהיֵלֲע ףיִנָמ הָיָה שמשה תאצּכ

 רצוי לש ומוימ רַחֶא םוי אלא םילשומ ךיאש עיִדֹוהְל ,םירומ רומְּב בֶרֶעָה
 תֹודָי יתִׁש בֶרֲעַמְּב הטונ הָמֵחַהְׂשִּ ,םיִרּועְׁשִּב הָעָש תֹורָי יִנְׁשִמ ץּוח .םיִרָה
 תעל היַהְו , םירשיל רוא חַמַצי בֶרָעַה אבי אֹלָׁש רע ןּכ ,םירוא הָהְכַמ הַעש
 שרוחל רושעְּ ,םיִרָשִּב תַלְרֶע ןלֹומְהִּב יניְִׁשַה : םירּורחל רוא יְהִי בֶרֶע
 רפכמו ,םיִרומָא םיִרֵּפ םדּכ "תַליִמ םד הָאְרִנ הֵנָׁש לָכְבּ ,םיִרּוּפּכַה םויּב
 ,םיִרָּבְרִמְל ומִאְו לאֵעָמְׁשִי וחלש יֵעיֵׁשְּתַה ;םיִרָשיּב םֹקיִדְצַהְל ומע תונוע
 הָיָה יֵריֵׂשֲעַה : םיִרֹוד רֹודְל אַּבַלְו הָזִמ ,םיִרָחֶה רַחֶאְּב הֶלֵעַנַה ריִחָי לַעָמ
 ,הָכֹועְל יל "והלה ְנָּב תֶא אָנ חַק ּוחְסְנְ -,הָלֵמְּב הָּלֵאָה םיִרָבְרַה רַמא
 ְּתְבַהָא רֶׁשֲא ףֶריִחְי תֶא ,הָליִמַה ןֶבֶל וא הָּלְרֶעָה בל ב הָזיִאְל ּוביִׁשַהְו
 לֵצֵעְתַנ אלו רֶקּבַּב םיִּכְׁשִהְו ,הָלָלּובְמ הַניִכְׁש ויִלָע רֶׁשֲא רֶחָה לַע .,הָלְמֶחָּב
 ,הָלָר הלד ויִלָע בַכְר רשא רומחה אּוה ,הָליִנּ ומצעּב רומחה שֵבָחְו ,הָלָצֲעַּ
 ,הָליִסְמ רֶשֹויִּב ָּכְרַרְל ּוכְלָהְו ,הָלּואְנַה תַעְּב ויָלֲע בֹוּכְרִל יִנָע דיִתָעָש אּוהְו
 עַבצָאבּו ,הָּלְלֲתְל רַהָה אה יִּכ ןיבהְ ,הָלּולּת תֶבֶהְלַׁש ּואָר םיִפֹוצְל ועיִנְָׁשִּ
 דיִחָי והְוצו .,הָלֵחְּתִמ הָיָה רֶׁשֲא חַּבזִמַה אּוד ,הָלָעַמ ןכ וש חּבְזִמַה ּוהֲאְרַה

 רה

 | ם"ע שוריפ םייח יכרד
 -- ןעֶּבֹוט יִר וצ ןעֶנעֶלְנעֶג ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו | ,ת"ישה ייּב ןעֶמּונעֶגנָא רֶעייֵו הָנּוׁשְּת יד זיא
 ןעֶמּונעֶג תֹומֲהְּב עֶלַא יד םֶהָרְבא טאָה חַקְלְו ,רּופְּכ םֹי נוא הֶנְׁשַה שאו ןיִא םֵרְפִּב גּוא
 יִדְּכ לייֵמ יי א טְלייֵמּוצ טאה ןוא עֶלַא ןּופ הֶבּוׁשְּת יֵד ןעֶמּונעֶגְנָא טְרעוֶו םְלאָמעֶד

 / רָע סאָד ןעֶסייֵהעֶג םיִא םאָה טאָנ סאָד  ןעוֶועֶג זיִא םָנ רעֶטנייַ רעֶד יִיִׁשְּתַה ,םיקיִדַצ

 לאָעְמָשַו םאָד ִרְּכ רֶּבְרִמ רעֶר ןיא רֶנָה רעֶטּומ ןייַז טימ לֹאֵעְמִׁשִי ןעֶקִיֶׁש קעוֶוַא לאָז

  ףצ אבה םלֹועְל טיג נּוא הזה םֶלֹועְּב טיִנ קֶחֶצֵי טיִמ ןעֶמעֶנ טיִנ הָׁשּורְי קלח ןייק. לאָז

 בוא טְבּורְּפעֶג םיִא טאָה טאָנ ,ןעוֶועֶג זיִא ּבּורְּפ רעֶטְנִהעֶצ רעֶד יִרׂשֲעה , תורוד עֶניִּבייֵא

 יםֶהֶרְבַא ףיז טאָה םיְִּׁשִהְו , הלוע ןייִא ףיוא םיִא גְנעֶרְּב נּוא ןהוז ןייב םֶהעֶנ םיִא ּוצ טְנאָז

 . עָג לעֶזייֵא סאָר ןייַלַא טאָה נּוא טְליֹופעֶג טיִנ ףיז טאָה נּוא היִרְּפ ץְנאַנ טְרעֶרעֶפעֶג

 - .געֶטְׁש ןעֶבייֵלְג ןייֵא טיִמ געוֶו רֶעייֵז ןיא ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶנ גּוא ּובְלֶהְו , דייֵרְּפ טיִמ טְלעֶמאָז

 | יי ןעֶּבאָה ןְהעֶזעֶגְסיֹורַא גְראַּב םעֶד טאָה ןעֶמ סאָר טייונ טיִנ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶז ייֵז זַא

 םאָר זַא ןעֶנאַטְׁשְראַפ םֶהָרְבַא טאָה ןיבהו . ףיוה רעֶד ןיִא ןייֵנְפיֹוא םאֹלְפ ןייַא ןְהעֶזעֶג

 ןְּבְרַקא ראַפ קָחְצָי ןְהּוז ןייז ןעֶגְנעֶרְּבִפיֹוא םיִא ףיֹוא לאָז רֶע סאָד גְראַּב רעֶכיֹוה רעֶד זיא

 יקָחֶצִי ןְהּוז ןיינ ןעֶזיוִועֶג םֶהָרְב טאָה רעָנְניִּפ םעֶד .טיִמ נּוא ַּבְצֶאְבּו , ןעָנעוו םֶמאָנ ןופ

 ןייז נּוא טעיֹוּבעֶג טאָה לֵבָה םאוו חַּכְוִמ סאָר ןעֶוועֶג זיִא םאָד ,טאָג ןופ ַחֵּבְוִמ םעֶד

 לאָז רעֶמאָפ רעֶד ןעֶסייֵהעֶג קֶחֶצִי טאָה ּוהְוְ ,טאָג ראַפ ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְנָא זיא ןֶּבְרָּמ
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 ַתָבְזמַה לע ודקענ :הָלְלַחְל רָבּכ תַוְצִמ םָעְבְי אֹלָׁש ,הָלְגַרְל ויָלְנַרְו ויָדָי רושקל
 ,הָלָחְלַחְּב של תֶלֶכֲאַמַה תקל ,הָלָעָה םיִצֲעָהְו שאה ֵרעְו הלוע הל
 ריִקֲעַמ בַאָה ,הָּלֹי לע ארונ הָאו בָשויו ,הָלּולְּב הָחְנִמ שינה לודנ ןָתּכַכְ
 חַלָׂשִּת לא .עמשו ּוהְו .,הָלָליִּב הצּוח ּוקֵעַצ םיִלאָרָא ןח .,הָּליִחְּב דקענ ןֵּבַהְו
 ,הָלֹועְל תיִׂשאֵרְּב יִמָי ת תַשָשִמ ן ּפִצ צוה רשא ליִאַתְו ,הָּלַּכ ותושעל רענה לא ל ףֶרִי
 רוז הָלעְמ הָבָרְבִּ וכרבל עַּבְׁשְִו ,ָלהתל סע 1% בֵׁשֲחּוהְו ורפָּכ ןתַנ

 ב

 תת } י}

 "₪ 1 םׁשלְַׁמ שה הָׁשּורְק שלש שיִדקי הֶז 'לָא הֶוְו ,לצירעי ה

 ;רָמָאְו חת לֶא תהו אָרָקְו ,ףָאיִבְנ די לַע בּותַּכַּכ
 . ר על ""ר""לש "לא

 םייח יכרד ט"ע שוריפ
 ִּתיִתָא, הָלְפִּת יר "ןןמ, רעֶד טְגאָו םאָד .ןעֶדּי לאָז רֶע יִדְּכ םיִפ נּוא דְנעֶה ןעֶדְניִּב םיִא
 ןעקֶעוֶוקֶעד וצ ,'וכ חּתרמּו שרק בֵלְּב נמל ןיִיַז טיִמ רֶע טעוֶו רעֶמאָט ,ןעֶלְּפאַצ טיִג
 ןעֶכאָרְּבּוצ א טיִמ לאו ןעֶמ פאָד ןעֶדּי ע?% ףעֶמאָפ ןייַז הָמיֵחְׁש רעֶד ףאָנ ןעֶלְפאַצ

 צה * ןֵמֶא ,ם'טוג = + י"ד םֶהָרְבַא םיִא טאָה ידע. יָא תֶא רֵַּּ ןּופ יה יר א תישה צור הב יי = העיד יי לח רע טעו עג יא
 \ | הלוע ןּברק א ראפ עֶלעֶמעֶל א יו ןעֶדְניִּבעֶג
 יִעְנ טאָה נּוא ץְלאָה סאָד טְבאַרְּבעֶגְפיֹוא טאָה נוא רֶעייַּפ סאָד טְכעֶרעֶגְנָא טאָה נּוא
 גוא ןעֶסעֶזעֶג זיִא טאָג נּוא בֵׁשֹויְ ,שיִנעֶקעֶרְׂשְרעֶר טימ םיִא ןעֶליֹוק וצ ףלה םעֶד ןעֶמּונ
 ןעֶדְניִּבעֶג זיִא ןְהז רעֶד נּוא ןעֶדְניִּבעֶג טאָה רעֶטאָפ רעֶר יונ ןְהעֶזעֶג ץֶלַא סאָר טאָה
 . גולק טיִמ לעֶמיִה םעֶד ןופ ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה םיִכְאְלמ יד ןֵה .טְכְראָפ טימ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶגְראַּבְרעֶפ זיִא רֶע סאוָו רעָדיוו רעֶד נּוא לַיִאָהְו .םיִא ןעֶּבְראַדְרעֶפ ּוצ גְנּוי םעֶד ּוצ דְנאַה ןייב ןעֶקעֶרְטְׁש טיִנ טְסְלאָז לֵא ,לעֶמיִה םעֶד ןופ 5יק א ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג זיא עמְׁשּוהְו
 ןייֵא ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶּבעֶגעֶג זיִא הלוע ןָכְרְקַא ראפ תיִׁשאֵרְּב יִמָי תֶשָש ןופ ןעֶראוָועֶג
 ןהּוז ןייז ּוצ ןּוהְמ טְלאוָועֶג טאָה םֶהֶרְבַא םאוָו םאָד נוא בֵׁשֲחּוהְ ,קֶחֶצֵי ראַּפ גְנּזייֵלְסיֹוא
 יעָנ טאָה טאָג נּוא עַּבׁשְִו ,ביול ַא ּוצ נּוא םש ןעֶמּוג א ּוצ ןעֶראוָועֶג טְנעֶכעֶרעֶג םיִא זיא
 יעָנ לאָז רֶע סאָד נּוא ,הֶכְרִּב עֶרעייֵמ א טיִמ ןעֶשְטְנעֶּב םיִא לאָז רֶע סאָד ןעֶריֹואווְׁש
 הָמּויִא ןעֶפּורעֶגְנָא ןעֶרעוֶו ייז םאוָו לֵאָרְׂשִי יד ּוצ הָדיִקֲע רעֶד ןּופ הָׂשֲעַמ יד ןעֶּקְנעֶד
 ,טייַצ עֶלַא רעקךאטש ועְנּוא נוא רעֶּפְלעֶה רעֶזְנּוא ןייז לאָז רֶע סאָד תויהל ,תֹולָנְרִנַּב
 טְכעֶר יִד ןעֶרעֶו טְנעֶכעֶרעֶג טאָג רי ראפ לאָז טְנייַה זַא לֵאָרְׂשִי רימ ןעֶטעֶּב אָר םֹויַהְ
 רֶע סאָָו בֹקֲעַי ןעֶמּורְפ םעֶד ןּופ גְנּוציִו םאָד נּוא תַביִׁשיַו ,ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג זיא רצ סאוָו קֶחֶצִי ןְהּוז ןייו ןּופ נוא ,ןעֶרְניִּבעֶג טאָה רֶע סאוָו םֶהְרְבַא ןופ םיִׂשֲעַמ עֶגיִטְראַפ
 םיכאלמ עֶגיִרעֶנעֶרְּב יב נּוא ישיִשְרְַ ,תֹונָמֲחַר טיִמ זנּוא טיִמ ןייֵג ּוצ סעֶלַא םאָר טאפ וד קְנעֶרעֶג רי ,טְנעֶרעֶלעֶג הָרֹוּת טאָה נּוא שָרְרְמַה תיֵּב ןיִא ןעֶסעֶועֶג גיִרְנעֶטְׂש זיא
 ןעֶנייֵב נּוא ריד ראפ ףיז ןעֶקִיְּב נוא ןֶעיִנְק ייז ,םיִלֵמְׁשַח נּוא םיִׁשיִׁשְרַּמ ןעֶסייֵה יוז םאוָו
 אמ ייֵרְר ןעֶנאָנ גוא ׁשּולִׁשְו ,ןעֶגילייֵה ןיִרעֶדְנַא םעֶד טיִמ רעֶנייֵא נוא ,םאָ רֶעייֵז ןייא

 ! גיִלייָה זיִא רֶע סאוָו טאָנ וצ שודק
 7 928 א (ט"ע רוזחמ)



 הנשה שאר לש ב םויל תרחש | 9
 לֹוקָּב זָא ,ֹודֹובְּכ ץראה לב אלמ תואבצ יִי שודק שודק שודק
 םיפרש תמועל םיאשנתמ לוק םיעיִמְשמ קוהו רידא לוד שער

 :ּורְמאי ְךּורָּב םֵתָמּועְל |

 שא יִלֲחַנְּכ ןֶהיֵאְרַמ תורעוב תֹויַחְו
 :שֵא /  חֶלֶכֹוא שא ,םַּכ תֹולְבֹוס לֵחְַּ
 :ׁשֵא | +/ - תַּבַליֵּפְׁשִרְּב ,ןָהיֵתֹויְוְנ תֹומָּתְסְנ
 :ׁשֵאַּב ןתנה ,ַעֹומְׁשִמ רֹּוּבְדַה םאִנ
 :שַא םֶהיִשאְר לַע םיִלְזֹונ ,לֶבֵס ּולֵּבִסְי
 :ׁשֵאָה /  תֵעְקְׁשִנ אל זָלְל זל ריִעְי
 :שא יִפְנַּכ תחת ,םיִּפְרְׂש די םיחלשמ
 :שֶא תַבָחִל יִלַחְג ,םֶהיֵפנַכְּ םיכלשמ
 שֶאְב םַעיִנְכְהְל םיעָשְר םוקמל תורזפנ
 ;ׁשֵאָה יִנָּפמ גנודכ , ומ םיִחְלאנ
 ;:שֶא תיִאְרַמְּכ ָהיֶאְרַמ ,הָלֵמְׁשַחְל תּיַּב
 :שא ןנֶעַּב תשקּכ ;ביִבָס ּהַנֹנְּ
 :שא - - יִּפַנֲאְּב תֹואָד ,תֹויַחַה בושו אוצר
 :שֶא ידוקי קַחַלְּב ,ֹודֹובְּכ ְךּורָּב תושָחור
 :שָאְּב ֹותָניִכְׁש םֶר יִצַמֲאַמְּב תֹונּועְׁש
 :שָא 0 בֵהֵלְּב לוק ,יִרֲאַּכ תֹונֲאׁש
 :שא - . ֿבֹקַעַי תיֶּב .לֶלַּ רֶתָּכ דָחֲאּומ
 :שֵא ביִבָׁש טֵהֹול ,ףרש ועיִּבְׁשַמ
 :שָא יֵבֲהְלַׁשִמ ,םורמ ילְיֲח םיעְזֶעַדְזִמּו
 :שֵא = | -  םַכ יִלנְלִג ,םיִלְנְלַנְתַמ ׁשַעַרְמּ
 :שֵא | תַדְרָח ,םֶתְזָחֲא םיעיקר ףַא

 | שא תויח

 סֶע לשמלראָנ ,םייא סעֶלַא סאָד טְנעֶבעֶר רֶע טְנעֶכעֶר ןְמָײַּפ רעֶד ,יוכ תֹורֲעֹוּב תֹויַחְו

 ןיא םיִזֲח ייוֵוְצ ןעֶמּוקעֶג לאָמַא ןעֶנעֶז ןיא םיִכָאְלַמ עֶלַא יִד יו רָדֵסִּכ סיֹוא

 זיִא רעֶנייֵא ,תֵּבַׁש ףיוא ןייַרַא ליִטעֶמְׁש א , טְבְראָפ םיֹורְג טיִמ טאָנ ןעֶּביֹול לעֶמיִה

 יעָנ רעֶּבְא זיִא רֶע ,ןאַטְרעֶגְנּוי א ןעֶזעוֶועֶג סאו ראפ ןיימְׁשְראַפ ּוצ יִּבעֶג ריִמ ןילעוו

 ןעזעוו 8 28 א | (שיע רות
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 ;ׁשֵאָּב טַּפְׁשִנְל ׁשֶרֹוקַּב ּוׁשְלִׁשִי זָא
 :שֵא יפרש ינש ,ןימילו לאמשל
 :שֶא לָגָע ריֵּכְַהְלִמ ,לֶגְרַה םיִטָאול
 :שֶא יִּתִכְּב ץֶרָעַנ ,רֹוּבִנְו זּוזָע אָנָא
 :ׁשֵא תד יֵחְקֹול ,עוש לַעַה ְּךיֶלֵא
 :שָאְו םיִצָע יִלֲע לכענ | רומ רַה לַעְּפִמ
 :ׁשֵאָו םיִצָע תַרּודְמִמ ,לֵצָנִנ הקוצמ
 :שֵאָכ הָרֲעָבּו הֶנָׁשִמְנ הֶאָמֲה םִא אנ
 ;שֵא אָסְּכ לע ְּךֶתָבְׁשַּב ולוגי ךימּוחנ
 :שֶא תָבָּכְרַמְּב בֵכֹורָל ַעיִנְפִי אָסַּבַהְ
 שא תֹויַח ּוניֵדֲעַּב ּוציִלֵי רָׁשֹויְו

 םיִאׂשַנְתִמ ,לוק םיִעיִמְׁשִמ קָזָחְו ריִדֲא לֹודָנ ׁשַעַר לֹוקְּב זָא ןוח
 ְךּורָּב להק :ּורֵמאֹי ךּורָּב םָתָמּועְל םיִפָרְׂש תַמּועְל

 ניֵלָע ְךֹולְמִתְו ַעיִפות ּונְּכְלַמ ְךמֹוקְמִמ :ומֹוקְמִמ יי דֹובָּב
 ּיִמְיְּב בֹורָקְּב ןֹיִצְּב ףולמּת יִתְמ .ךָל ּונְחַנֲא םיִּכַחְמ יִּכ
 רוד ףֶריִע םִיַלָשּורְי ךותְב שדקְתתְו לֵדֵגְתִּת;ןּכׁשִּ דַעָו םלועל
 רּומָאָה רָבָדַּכ ףְתּוכְלַמ הָיִאְרִ ּניֵניֵעְו ,םיִחָצְנ חַצַנְלּו רודנ

 ;ףֵקְדִצ ַחיִׁשָמ דוד יִדָי לע ףזוע יִריִׁשְּב

 :שָא הֶלְכוא שא שודק דָחָא
  !שא יִלָחְנְּכ ןהיארמ ְךְֲסִּכ תֹונֲעֹוט תֹורֲעְו ב
 :שֶא שערֶה רַחַאְו ,שער הָנֲחַמְּב ךתוַאנ
 :ׁשֵאָה ךותמ למשח ןיֵעַּכ ְךְנֶכִׁש תַמְנּו ד
 :ׁשֶאָּב ְךֲעֹורְז תַחַנ ְּךְתֹואְרַהְּב אֹלֲה
 :ׁשֵאה ִנְּפִמ גָנודַּכ ךיִאנשמ ּוסמיו ותחיו

 שא תויח
 טאָה ,תֶּכַש ןעֶגוְואַד טְלאוָועֶג עֶרייֵּג ןעֶּבאָה רעֶד , בֹורְק ַא סילֲהְקַה שאר םעֶד ןעֶזעֶט
 םִע סאָר טְנע'קְסַּפעֶג לֶהְקַה שאר רעֶד ,ׁשְנעֶמ רֶעְרעֶטְלע'ְנַא ןעוֶועֶג זיא רעָטייונְצ
 ׁשְטאָה ,ןְזַח רעֶרעֶגְנּוי רעֶד ןעֶגעֶואַב לאָז ייֵז ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןזמ רעֶטְסּואוועֶּב א

 רע 9 95 א (ט"ע רווחמ)



 הנשה שאר לש ב םויל תירחש 594

 :שָאְב ְךרֶבָד יֵדְרָח עקפ םויִמ ועָז
 ;שָאְּב טְָּׁשִנ ףְניְִמ םיִדָעֹורְו םיִלָח
 :שֵאָה לע ןּותָנ ,תֶרֹוטְקִּכ ןוכי םֶמֲעַט
 :שֵאָה  ןֵמַחֹוחיִנְּכ םֶמָדו םֶּבְלֶה טּועיִמ בֵׁשֲחִי
 :ׁשֵאַמ לֵצּומ ,ןָתֹיִא ׂשַעַמ רשוכ
 ;ׁשֵאָבּו םימב יֵאָבְל דָמָעּוי הֶרָצ םֹויִל
 :ׁשֵאָו | תֶלָּכֲאַמ ֹורָיְבּו . ךרע תָכָרֲעַמ
 :שָאְו םיִצֵע תַרּודְמִמ ּולֵצּוני הַּב ויָניִג
 :שֶא | דּומַע תיְחִנְּב רֵּבְדִמַּב ְּךיֶרֲחַא ּועְס
 :שֶא -  יֵפְׁשֹר ָהיֶפָׁשְר ,רֹוּכְזִּת םָתָבֲהַא הֶזע
 ;שֵא -  תיִנֲעַּב ךדחי ,יִּבְׁשִּת ערי ְךיֶאָלְּפ
 :שֵא תֶד ינוה ,הָנֲעַּת םֹויַה םַנ ְךיִקָעֹו צ
 ;שֶא תַפיִרְׂשִל הָתָיָה ּךֶריֵעְל אנ
 :ׁשֵא - תַמֹוח ּהָביִבְס דֹובָכְל ּהָכֹותְּב ְךֶנְכֶׁש ףצ 0
 :שֶא בקעי תיֵּב ,ְךִמַע תַעוש הֵע ש
 ;שֶא יִתִּת לֵאְו ,הָרָהִמ ףשךמ לֹכיֵה לֵלְכֹׁשִּת
 :שֶא |  יִתְרָׁשְמ חור יֵכֲאְלַמְּכ , וכי ְךיֶמיֵמָּת
 ּונֲחַנֲא םיִּכַחְמ יִּכ ּוניִלֲע ְךולְמִתְו עיפות ּונֵכְלַמ ְךָמֹוקְמִמ ןוח

 ידָעָו םָלֹועְל ּוניִמיּב בורקב ןויִצְּב ךולמּת יֵתָמ :ףַל
 חַצֵנְלּו רֹודָו רודל + ףְריִע םיִלָשּורי \ ךותְּב שדקתתו לדגתת : :ןוכשת
 לַע .ּדָוע ִריֵׁשְּ רּומָאָה רָבָדַּכ ףָתּוכְלַמ הָניִאְרִ וניִניִעְו : םיִחָצְנ
 רודל ןויצ דִיַהְלֶא םלועל יי ְךֹולְמִו להק } ףקרצ ַחיִׁשָמ רֶוָד יי

 ;הָיּולְלַה רֹודָו

 ;הָתא שודקו לוד למ לא יִּכ .דַעְ ול
 א"

 | שא תויח
 ּטאָה ,בורק ןייז ףאָד זיא רֶע לייוַועֶּב ,ןזח ןּוא ,ןְזַה רעֶטְסּואוועֶּב ןייק םיִנ זיִא רָע
 ןְכֶתִיְה ןֶעייֵבְׁש ּוצ ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רעֶמְלַא רעֶד רעֶטְלַא רעֶר יוִו ןהעָש יֹוזַא טיִנ טְנעֶװאַ
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 ,ָךיָשָעַמ לָּכ לַע ּוניֵהֹלֲא יי ךךחפ ןֵּת ןֵכְבּו
 ףּוארייו ,ָתאֶרְּבִׁש המ לָּכ לע ּךֶתֶמיֵאְו

 ,םיִאּורְּבה לּכ ְךיֶנְפִל ּווחתשיו ,םיִׂשֲעַמַה לב
 ףנוצב תושעל תֶחֶא הָרְנֲא םֶלֶכ שָעו
 ְטְלְׁשַהָׁש ּוניִהלֶא יי ּונְעְריָש ֹומְּכ .םָלָׁש בֶבְלִּב
 .ףמשו .ְךְנימיִּב הָרּובְנּו .ךריּב זוע .ְּךיֶנָפְל

 ;תאָרָּבֶׁש המ לַּכ לע אָרֹונ

 ,ּךיֶאַריִל הָלֵהְּת .ְּךֶמַעְל יי דֹובָּכ ןֵּת ןֵכְבִי
 הָּפ ןֹוחְתַפּו ,ףישרודל הדבוט הָוְקִתְ

 ,ּךְריִעְל ןוששו ,ְּךָצְרַאְל החמש .ךל םילחימל
 ןָבְל רַנ תכירעו ,ּךֶדֶבֵע דוד ןר ןק תַחיִמְצּ

 :וניֵמָיְב הְרהַמְּב .ּךֶחיִׁשְמ ישי

 םיִריִסֲחַ ווֹולֲעַי םירשיו ,ּוחָמְׂשִיְו ּוארי םיקידצ ןֵכְבּו
 הָעְׁשִרָה לכו ,ַהיָּפ ץפסת הָתְלֹועְו ! ויני הָנְרְּב

 ;ץֶרָאָה ןמ ןודו תֶלֶׁשְמֶמ ריִבֲעַת יִּכ .הֶלְבּת ןשַעְּ ּהֶלַּכ

 ,ךישעמ לֵּכ לע ְךֶדֵבְל יי הָּתַא ךולמתו
 םיִלָׁשּוריִבּו .ְּךֶרֹובְּכ ןֵכְׁשִמ ןויצ רַהָּב

 ְךילְמִי :ףשדק יֵרְבַרְּב בּותָּכַּכ ,ףשדק ריִע
 ָיּולְלַה רוד רודל ,ןֹויִצ ְךִיַהלֲא םלועְל יי

26 

 שא תויח

 שנ ןעֶנעוֶואַב םעֶנעֶי ראָג ןעֶמ טְסייֵה -:עָּבַא נוא ,ׁשְנעֶמ רעֶרעֶמְלַע'ָנַא זיִא רֶע
 זיא רֶע סאָד גיִרְלּוׁש רֶע זיא סאו ,םֶהיֵא | ףיס םּוצ ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןְזַח רעֶטְסּואוו
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 .ףידעלבמ הֹולֵא ןיִאְו .ךמש ארונו הָּתַא שודק
 שודקה לֵאָהְו .טָּפְׁשִמַּב תֹואָבְצ יו הַּבְִיַו בּותֶּכַּכ

 ;שודקה ְךֶלֶמַה .יי הָּתַא ְךֹורָּב :הָקָדְצַּב ׁשֵדְקִנ
 נב תי ונתוא ָּתְבַהָא ,םיִמַעָה מ ונָּתְרַחְב הָּתַא

 .ְךיֶתֹוְצִמְּב ונתשדקו .תונושלה לָּכִמ ּונָּתְמַמֹורְ
 ׁשֹודְקַהְו לֹודְנַה ףמשו ְךֶהֶדֹובֲעַל . ּונָּבְלמ ברק

 ;לאָרָק ונילע
060 4 

 ;םִיָרְצִמ תאי רָכָז שָךוק ארקמ העור םוי
 דקפיו עַמָשיְ הָצְרִיְו הֶאְרָיְו עיניו אבי הָלַעַי .וניתובַא יִהלאְו ּוניִחלֶא

 דִוָד ןֵּב ַתיִׁשָמ ןֹורְכְִ וניִתֹוכֲא ןורְכְִו "וננודקפו ּונְנורְכָז .רֵכְזי
 .ףיֶנְָל לארשי תיֵּב ףֶמֵע לַּכ ןורְכִזְו .ףשדק ריֵע םִיַלָׁשּורְי ןורכזו ָךֶדְכַע
 ;הָזַה ןורָּכזה םֹויְּב םולָשְלּ .םייחָל םיִמֲחַרלּו דֶמֶחֶלּו ןחל הָבֹומְל הָּטיִלַפְל
 ,םִיַחְל וב ּונֲעיֵׁשּוהְו הָבָרְבִל וב ּונְרְקָפּו ,הָבֹוטְל וב ּוניִהְלָא 5 ּונְרְבָ
 ּוניֵיִע ְךיֶלָא יִּכ ונָעיִשוהְו ּוניִלֲע םֵחֵרְו .ּונֵנֲחְו .םּוח םיִמֲחַרְו הָעּוׁשִי רַבְדִבּז

 ;הֵּתָא םּוַרְ .ןּונח ףלמ לֵא יִּכ

 ולְּכ םֶֹועָה לָּכ לַע ךֹולְמ ,ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֲא
 עפוהו ,ּךְרְקיִּב ץֶרָאָה לָּכ לַע אֵׂשְנִהְו ,ְּךֶדֹובְכִּב !

 לָּכ ריו .ּךֶצְרַא לֵבֵת יבשוי לָּכ לע ְּךֶֶע ןֹואְנ רֵדָחַּב
 יתר הֶּתַאיִּכ ,ריִצְי לָּכ ןיִבָיְו,ֹּתְלַעְּפ הֶּתַא יִּכ ,לּועָּפ
 ,ךֶלֶמ לֵאָרְׂשִי יַהֹלֲא יי ,וּפַאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא לֹּכ רמאיו
 ונֹקְלִח ןֵתְו ,ְּךיֶתְִֹּמְּב ּונֵׁשְדַק :הָלָׁשָמ לֹּכּב ֹותּוכְלַמּו
 רַהֵטְו .ךֶתְעושיּב ונחְמשו טי ונעְבׂש תר

 .ץֶרָאָה לָּכ לע ךלמ יי יהָּתַא ךור : "דַעְ םיקו תֶמֲא
 ;ןֹורּכַזַה םּויו לֵאָרְׂשִי שדקמ

 שי איש" אא אר א

 שא תויח |
 רָׂשָּפ ַא טְכאַמעֶג טאָה רֶע נוא ,לָקקַה שאר | זיא ,בירק ןייק ם'להקה שאר םעֶד טיִע
 ,ןןח רעֶגְנּוי רעָר ןעֶגעוֶואַד לאָז תיִרֲתַׁש זַא םעֶד ייפ ׁשְרעֶדְנַא קסֶּפ רעֶר ןעֶּגיִלְּבעֶג

 גוא 12 5 א (₪"ע רוזחמ) |
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 מע לֵאָרְשִי תַדֹובֲע ריִמָּת

 תתא ָךּורָּב .םיִמָחְרְּב ןֹויִצְל ְךְבּוׁשְּב , פע הָניִּזִהָתְו

 ;ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמַה ,
 ןנברד םידומ 4 אּוה הָּתַאָש ₪ ונח נָא םיִדֹומ

 בניֲהלֲא יי אּוה הָּתַאָׁש ְךֶל ּונְחַנֲא םיִדֹומ
 ףָׂשָּב לב יַהְלֶא ּוניֵתֹובֲא יָהלאו

 תֹואָרֹוהְו תֹוכְרְּב תיִׁשאֵרְּב רֵצֹוי ּוניִרְצֹו הָּתַא ּונָעָשְי ןנמ ונייח רּוצ דַעְו
 ּונָתיִיַחַהְש לַע שודקהו לֹודְנַה ְףֶמֶׁשְל רפְַנּו ְֶל הֶדונ רֹודָו רודל אּוה
 ףֹוסֲאָתְו ונמיקתו ּוניֵיַחִּת ןפ ּונָּתְמַיִקְו ריב םיִרּוסְמַה ּונייַה "לע ְֶתָלְהִּת

 ףיִקָר רומָשל ְךֶׁשְדָק תֹורְצַחְל ּונָמויִלְנ
 לע םּלֶׁש בֶבֵּלְּב ְךְדְכֶעְלּ ֶנֹוצְר תֹוׂשֲעַּלו לַעְו ְךֶל תֹודּוקְּפַה וניֵתֹומְׁשָנ לַעְו
 + תֹואָרֹוהַה לֵא ָךּורָּב .ף5 םידֹומ ּונְחנֶאֶׁש היֶתֹואְלַפַנ לַעְו ּונָמַע םוי לָבְּבָׁש ל היֶסָנ
 רקובו בֶרֶע .תַע לָכְּבֶׁש ְךיֶתֹובֹוטְו
 יַּכ ,ףיִדָסֲח ּומַת אל יִּכ םֵחֵרְמַהְו ,ףימחר ולב אל יִּכ "בוטה ,םִיָרֲהַצְו

 ל רניוק םלועִמ

 :דַעְוםֶלועְל דיִמִּפּונָכלִמ ףמש םַמֹורְתִיְו ְּךַרָּבְתִי םְָּכ לַעְו

 - +ףֶתיִרְב יִנָּב לָּכ םיִבֹוט םִיַחְל בות

 ּונתעושי לֶאָה תֶמָאַּב ְּךֶמִׁש תֶא ּולְלַהיו הָלָס ףודוי םיִיִחַה לכו
 תֶאָנ ךֶלּו ְךֶמִׁש בֹוטַה ,יי הָּתַא ְךּורָּב :הָלָס ּונֵתָרְוֲעְו =!

 : תֹודֹוהְל
 ּהָבּותְּכַה ,הָרוּתַּב תֶשֶלֶׂשְמַ ,הָבְרִּבַּב ּונֵכְרָּב , ּוניתובא יהלאו ניַהלַא ןוה

 םַע ,םיִנֲהֹּכ ',ויָנֵּ ןרָהא יִפִמ הָרּומֲאָה .ְףֶרֶבֵע השמ יִדְי לַע
 4 (ֹוניֵכָא ם םֶהָרְבַא תו ןֹוצָר יִהְי להק) ;ףֶרְֶׁשִיְו וי ףְכָרְבָו : : ךּומֲאַּכ ףשודק

 רינּפ יי י אשי ; (ּוניִבָא קֶחֶצֵי תּוכְזִּב ןֹוצָר יִהְי ןֶּב להק) +ךתו ךיֶלֲֵא ינָּפ ין רָאָי

 (ּוניִבָא בֹקֲעַי תּובְזִּב ןֹוצָר יִהְו ןֵּכ להק) :םולָש ל םֵׂשָיַו ףילא

 ּוניִלָע םיִמֲחַרְו רֶסָחְו ןח הָכְרְבּו הָבּוט םֹולָׁש םיִׂש
 דֶחֶאְּכ ּונְלְּכ ּוניִבֶא ּונָכְרֶּב .ָךְמַע לֵאָרְׂשִי לָּכ לע

 שא תויח
 וצ טייֵהְרעֶליִמְׁש טְגאָזעֶג לָהקַה שאר רעֶד | ןזח רעֶטְלַא רעֶד ןעֶנעוֶואַד לאָז ףסּומ נּוא
 רַעְריִרְּב יִד טְסְלאָז ןעֶסיוִו ,ןזמ ןעֶגְנּי םעֶד טאָה רֶׁשָּפ םעֶד ְךאָנ ,רעֶטְסּואוועֶּב רעֶד

 סאד 18 89 א (ט"ע רוזחמ)

 "ראשי"
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 ניִהְלא יי ּונָל .ָּתַתְנ .ְךיֶנָּפ רֹואְב יִצ .ְךיֶנָּפ רֹואְּב
 םִייַחְו םיִמֲחַרְו הָכָרְבּו הָקָדְצּו דֶסֶח תבהאְו םייח תרות
 תַע לֶכְּב לֵאָרְׂשִי ְךֶמִע תֶא ףרֶבל ְךיניֵעְּב בוט .םולָשְ

 : דמולשב הָעָׁש לָכְבּ
 ונחנא , ףיִנָפָל תב רֶכָזַנ ,הָבֹוט המת ,םֹולָׁשְוהָבָרְּב ;םיִיַח רָּפֵמְּב

 0 : םולעלּ םיִבֹוט םיִיַחָל , לֵאָרׂשִי תיּב ףמע לָכְו

 :םולשה הֶׂשֹוע ,ָיי הָּתַא דּורְּב
 ייווא טוט

] 0 

 ןורגוה | | ןיחתופ
 : . יִנָּפְל ּונאָטְח ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ; הַּתָא אָלָא ךֶלֶמ ּונָל ןיִא ּונֵכְלַמ ּוניֵבא
 0 ךמש ןעמְל ּונָמע הָשָע ּונָכְלִמ ּוניִבָא
 הֵבֹוט הָנָש ּוניִלָע שדח ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא

 תושק תֹורָזג לַּכ וניִלְעַמ לטַּב ּונָכלַמ ּוניִבָא |
 וניאנוש תובשחמ לַמּב ּונָכְלַמ ּוניֵבָא
 .ּוניֵביֹוא תַצֲע רַפָה ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ּוניִלֲעַמ ןיִמְׂשַמּו רצ לָּכ הָלַּכ ּונֵבְלַמ ּוניֵבָא
 :ונגירטקמו ּונניטשמ תויפ םֹותְס ּונֵכְלַמ ּוניִבָא
 = תיִחְׁשַמּו יבְשּו בֶעָרְו בֶרֶחְו רֶבָד  הָלַּכ ּונָּכְִמ ּוניֵבָא

6 6 4 4 4 9 4 4 4 9 

 " ףֵתיִרְב יֵנְּבִמ דַמִׁשּו ןוָעְ
 : .ףֶתָלֲחַנִמ הפְנמ ענמ ּונֵּכְלמ ּוניִבָא
 - שאה 77777
 וצ ןעוֶועֶג הֶכֹוז ּוד טְסאָה בורק ןיימ טְסיִּב ןעק רעֶטְלַא רעֶד זַא עֶלַא ןעֶסייֹוֵו רומ סאָד
 ןעֶגעוֶואַד טְסְלאָז יִד סאָד ,הָמידָק רעֶד טְנעוֶואַד נוא ,ןעֶגְניִז ריִד ןופ רעֶסעֶּב לָהיִּפ

 ןְהעֶו טְסְלאַז ףיד טעֶּב ףיא ראָנ ,םֶהיֵא ראפ ּוד לייוועֶּג סעֶלַא ראָנ ,ריִד  ןופ רעֶנעֶׁש
 טימ

 : גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ייַּב ךיו טְניִּפעֶג ,"ּונָּבלמ ּוניִֵבֲא, ןופ ׁשְטייֵט יד
 14 א (ט"ע רווחמ)
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 וניֵתֹונֹוֲע לכל לַחַמּו חַלְס ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 וניִתאטחְ ּוניֵעְׁשִּפ רֵבֲעַהְו הֵחְמ ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא

 ְךיִניֵע דֵגְנִמ
  ּוניתֹובֹוח יִרְמִׁש לָּכ םיִּבַרָה ְךיִמָחַרְּב קוחמ ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 : = ףינפל הָמָלְׁש הָבּוׁשְתִּב ּונֵריִזֲחַה ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ;  ףֶמֵע ילוחל הָמָלְׁש הָאּופְר חלש ּונֵּכְלַמ ּוניֵבֶא
 ונניד רזג עור ערק ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא

 4 4 = ספ

 ְךיֶנָפְל בוט ןורְּבְְּב ּונְרָבְז ונָּכְלִמ וניִבֲא |

 םיִבֹוט םייַח רָפְסב ונֵבְתַּכ ונֵּכְלַמ וניִבֲא
 העושיו הָלּואְנ רפסב ונָבַתַּ ונָכְלִמ וניִבֲא

 : הָלִּכְלַכְוהְסְנְרַּפ רֶפַסְּבּונַבְתִּכּונַּכְלִמּוניִבֶא

 םש ןעמלו ךגעמל השע ארונהו רובגה לודגה לאה וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר ?הי

 חסנ קוספמו .יד ילב דע הברב םכל יתוקירהו קוספמ אצויה (אָסּונְרְקִיַר) שודקהו לודגה
 ונתסנרפ םוי לככו םויה וננחלושב םיכומסה לכלו ונל ןתתו ונל ןימותש יי ךינפ רוא ונילע
 תחנכ קו הבו העיגיכו חרוטב אלו למעב אל הוסיאב אל דובכבו חוירבו יולימב וניתונוזמז
 תיהי אלשו הסנרפ תדרט ילב השודקהו הרוהטה ךתדוכע דובעל לכונש ידכ . טקשהבו הולשבז
 השודקהו החותפה ךדיל םא יכ םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת אלשו המילכו השוב םוש הב
 יתיב היהישו ךידי תנתמ רצואמ ונל ןתו וניקסעו ונידי השעמ לכב ונכרבו ונחיורהו ונחילצתו
 (סוס לוקיטב ס"ווסנ ןיוכינ תוכל לט סעב ונרמסי קל ויתויתומצ סטס ו"ס סגסי 899 רסוי) ָהֶוְהִי תכרב אלמ

 { (אָקּונְרְהיִד) לודגה ךמש תוכוב

 תוויִכְז רֵפַסְּב ּונֵבְתִּכ ּונָכְלִמ ּוניִבָא
 הָליִחְמּו הָחיִלְס רָפְסְבּונָבְַּכ ּונָּכְלִמ ּוניִבא
 : בֹורֵקְּב הָעּוׁשָי ֹונָל חַמצַה ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ףמע לֵאָרְׂשִי ןרס םרָה ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ָךֶחיֵׁשְמ ןרק םרֶה ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא
 ְךֶתֹוכְרִּבִמ ּוניִדי אמ ּונֵכְלַמ ּוניִבא
 עֶבָׂש ונימסא אלמ ּונָּכְלַמ ּוניֵבֲא
 ני םֶהָרְו םּוח ונלוק עמש ונָּבְלִמ וניִבא

 שא תויח
 ףסומ לֵעַּב םעֶר ריד ְךאָנ דֶלאּב ןעָּבאָה טיִנ ןעֶסייֵלְּפ ּוצ יז ןיִטְפעֶרְק עֶנִייַד עֶּלַא טימ-
 ,טוג ןעוועג סעֶלַא טְלאוָו ,ןזמ ןעֶמּוג םעֶד טְסְלאָז יד ןעוֶו ןעֶד ,ןעֶנעוֶואַד ןהעֶׁש טְסְלאָז

 רע בא 15 25 (ט"ע רווחט)
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 ונֲתָלִפְּת תֶא ןֹוצְרְבּו םיִמָחַרְּב לַּבֹק ּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 ונתלפתל םִיִמָׁש ירעש חַתַפ ּוְָּלַמ וניִבָא
 ונְחָנֲא רֶפָע יִּכ רוכָז ּנֵּכְלִמ ּוניֵבֲא
 ְךנָפְלִמ םֶקיֵרּונֵביִׁשְּת לא אָנּונָּכְלַמ ּוניֵבָא
 תַעְו םיִמֲחַר תַעַׁש תאֹזֲה הָעֶׁשַה אֵהְּת ּונֵּכְלַמ ּוניֵבָא

 ְךיֶנָפְלִמ ןוצר
 ונָּפַטְוּוניִלְלֹוע לַעְו ּוניֵלָע לֹומֲח ,ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 .דֶׁשְרָק םֵש לע םיִנּורֲה ןַעַמָל הֵׂשֲע ּונֵּכְלִמ ּוניִבָא
 ְךָדּוחְי לע םיִחּובְמ ןַעַמְל הֵׂשִע ּנָּכְלַמ ּוניִבָא
 'ּודיק לַע םימבו ׁשָאֵב יִאּב ןעמל הָשַע ּונֵּכְלַמ ּוניֵבֲא

 ףמש
 ףופשה ְּךיֶדָבֲע םד תַמְקִנוניִניֵעְל םוקנ ו וניִבָא

 ונָנֲעַמְל אל םא ּךְנעמְל הָשָע ּונָּכְלַמ ּוניִבָא !
 ונעישוהו ףנעמְל השע ּונּכְלַמ ּוניִבָא
 םיִּבַרְה ְךיֶמָחַר ןעמְל הָשָע ּונֵּכְלַמ ּוניִבָא
 ךונהְו רובגח לֹודְגַה ףֶמש ןַעַמָל הֵׂשָע ּונּכְלַמ ּוניֵבָא

 וניִלָע אָרְקִנָׁש
 ונָמַע הֵׂשֲע םיִׂשֲעַמ ּונָּב ןיִא יִּכ ּונֵגֲעַוּונֵנָח ונַּכְלַמ ּוניֵבָא |

 -ּונֲעיִׁשֹוהְו דָסִח הָדְ
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 4הרטטרפרההמ 9% %6 6

 040 יש %

 < ןוח

 רמֶאְ ביק ג ןמזבו אֵלְנֲעַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבר יח ובימוי ןוכייַחּב
 חַּבַּתְׁשִיְ רָב .אָיֵמְלַע יֵמְלְלּו םַלָעְל ְךבֶכְמ אָּבַר ּהיֵמְׁש אַהָי ,ןֵמָא
 .אָשְרּוקְד ּהיֵמְׁש לָלַהְִיְו הָלָעְתִי רֶרֵהְִיו ֵׂשְִַיו םָמּורְתִיְ רַאָּפִתיְו

 שא תויח

 לאָז תירחש ןייד זַא הֹעָו םּורעֶָר ,םאַה ןעֶנעוֶואַד ןייב ףאָנ רְלאַּב זַא טְצעֶו רעֶּבָא

 ןעֶרּוי ריִמ ,זיִא לשמנ רעד ,ןיִלעֶפעֶג ךייא רעֶד ףסּומ ןעֶנעוֶואַד ןעֶלעֶטְׁש ְךיִז טעו
 קּוסְּפ רעֶד יִװ ,ת"ישה ּוצ םיִבֹורְק ןעֶנעֶז רעֶד רֶעייֵז טיִמ ןזח רעֶטְלַא רעֶמְמְהיִרעֶּב

 ןעֶנעֶז ריִמ נּוא יֹובֹורְק םע לֵאָרְׂשִיא טְגאָז זַא ןְהעֶז טְׁשְרעֶה ןעֶמ טעוֶו ,עֶמיִמְׁש רעֶטּוג

 ּםיִכָאְלַמ יד יו ןעֶראוָועֶג ןעֶמאַׁשייֵּב רעֶטעֶּפְׂש יעָג טיִנ קאַמְׁשעֶג ןייק טאָה ןעֶנעוֶואַד ןייב
 ןיא | 16 28 א (ט"ע רווחמ) |
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 אָתָמֲחְנְו אָתְחְּבְשּות אָתְריִשְו אָמְבְרַּב לָּכִמ אָלֵעְלּו אֵליֵעָל אה ףךירק

  ֵמָא ּורְמִאְו אָמְלָעְּב ]יסד
 : ּונָתְלִּפִת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לָּבִק להק

 יד ןֹוהּוכֲא םָדָק לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָבָר ןֹוהְתּועָבְו ןֹוהְתֹולְצ לֵּבְקֲתַּת ןוײ
 ; ןֵמָא ּורְמִאְו אָיַמְׁשִב

 :ם5וע רַעְו הֶּתַעַמ ךֶרֹובְמ ו םש יִהְי להק
 לֵאָרְׂשִי לָּכ ֵּעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש הָׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הָׂשֹוע ןח | :ץֶרֶאְו םימש העוע ;; םִעַמ יִרְזָע לחק  ֵמָא ּורְמֶאְו לֵאָרְׂשִי לָּכ ַעְוּויֵלֲע םִיַחְו אָימְש ןִמ אָּבִב אָמָלָׁש אי =
 :ןֵמָא  ּורָמִאְו
 :ףסומ ְךאָנ סעֶלַא ךיו טְגיִפעֶג סאָד ,"ירךוא דָוְרְלא ןימ ,"םו, סעֶד אָר ןעֶנאָנ םיִדְרַפְמ יד

 ,הרות רפס תאצוה רדס |

 יִסאָר ןעֶמ טְגאָז ,ׁשֶרֹיק ןֹורֶא סאד טְנעֶפַע ןעמ רעיא
 8 . טיפ 6 664 ךולמי יי ּךֶלֶמ יי ּךֶלֶמ יי  רֹודָנ רוד לֵכְּב ףּתְלַׁשְמֶמּו םיִמָלֹוע לב תּוכְלַמ ּךְתּוכְלַמ : ךיִׂשֲעַמְּכ ןיֵאו ָנֹדֲא םיִחֹלֲאָּב ֹומּכ ןיא
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 םִיִלָשּורְי תומוח הָנְבִּת ןֹויִצ תֶא ףנוצרב הָביִמֲה םיִמֲחַרָה בָא :םולשב ומע תֶא ךֶרָבְי יי ןתי ומעֶל ווע יי : דֶעְו םָלֹועְל 9
 ;םימלוע ןודָא אָשְנְו םָר לַא ְּךֶלֶמ ּונְחְטִּב דַבָל ְּךֶב יִּכ

 ;סאָר ןעֶמ טְגאָנ ,ׁשֶרֹיקַה ןֹורֶא םאָד טְנעֶּפָע ןעֶמ העשב
 רבְדּו הָרֹות אֵצַּת ןויצמ 'ּכ : ךיֶנפִמ ךיִּפְנשְמ יסָנ : + ָמ* * ב / ף" . . . . ליבוא וצפו ו הָמּוק השמ רֶמאַֹו ןורָאָה ַעֹוסְנִּב יחי

 שא תויח
 ת"ישה ּוצ הֶריִׁש יִד ןעֶגאָז רֶעיִרְפ ןעֶלאָז טּולְּב ראָנ ןעֶנעֶו רימ סאוָו רימ יונ רֶהעָּמ ריִמ סאָד הָמיִדְק יִד ןעֶּבעֶגיִג זְנּוא ת"ישה לֶהיִפ ,הָרָהֶטֶבּו הֶׁשּודְקַּב ת"ישה וצ ןעֶנְניִז טאָה ,ת"ישה ּוצ םיִבֹורְק "בורק םַע, ףאָד יז סאוָו הָריִש רֶעייֵז טיִמ רעקיזומ עֶטְמיִר ןעֶנעֶז רימ לייוַועֶּב םעֶלַא ראָנ ,ׁשייֵלְפ םימ יִד ןעֶנעֶז םיִכָאְלַמ יִד נּוא לעָמיִה ןיִא

0 
 | 1 96 ןכ א (ט"ע רווחמ) ןואָש ןעֶמְׁשְרִע םעֶב יב ין טְניִפעֶג ,הֶרת רָפִמ תֵאָצֹה ןּופ תֹוניֵהָת יד לי* ׁשְטייט יד ראפ

 יש יש יש ד =
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 לֵאָרְׂשִי ּומַעְל הֶרֹוּת ןֵתָנָׁש ְךּורָּב :םִיָלָׁשּוריִמ
 ; ֹותְׁשּודְקַּב = =

 דָסֶח ברו םיפא ְךֶרֶא ןונחו םוחר לֵא יי יי פינ
 ןוָע אשונ םיִפָלֲאְל רָסֶח רַצונ תָמָאְ
 :הקנו הָאָטַחְו עֵׁשַפֶו

 ּ!ץֶרָאָו םִיַמָׁש הֵׂשֹוע יָי םֶעָמ יִרָוָע :יִרָזָע אֹבָו ןִיַאַמ םיִרְהֶה לֶא יֵניִע אָשֶא תֹולֲעַּמַל ריש !
 ןֹוצָר תַע יי 5 יִתְלִפְת יִנֲאַו : םֹויַה ןֹוכְנ רַע רֹואְו ףלֹוה ּהַנֹונ רֹואְּכ םיקירצ וַרֹואְו = |
 הֵנֲה : לֵאָרְׂשִי רַמֹוׁש ןֶשיִי אֹלְו םּונָי א5 הֵנֵה :ָךֶֶׁשִ תָמָאָּב יִנֵנֲע ְךֶדֶסֵח בֶרֶּב םיִאֹלֲא
 ָהֶמֶע יִּכ ;ֹומֹוקְמִּב הִוְדָחְו זֹוע יָנפְל רֶדֶהְו דֹוה :ֹודְסַהְל טילָחיִמל ןיִאָרְי לא יו ןיִע
 ונוצְרּו םיִיַח ְהֶלֶמ יִנּפ 'רֹואְּב : דָסָח בֵרָו םיַּפַא ְךֶרָא ָ!! ןּונַחְנ םּוחַר :אָרְומ ןעמל "הָחיִלסַה
 2 הָעּורְת יֵעְרֹוי םֶעָה יֵרְׁשַא :םיִהְלֶא לָּכ לַע לֹודָנ ָךֶלֶמּו ו ו לֹודָנ לא יִּכ : שקלַמ בַעּב
 יִפ לַע רֵרֹויָׁש ןרֲהַא ןקֶז ןקוה לע רֵרֹוי שארָה לַע בוטה ןֶמְשּכ ; ןוכלטו ךיִנָּ רֹואְּ

 : ויָתֹודְמ
 ְךֶרָאְּבִׁש ריִעְזִּב ןיִקיִּתַעְר אָשיִדְה אקְיִּתַע םיִנּוקיִּת תַרְּאַה יִבָי לַעָש ְךיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יִהְו

 . .םיִמֲָחַרָה תַדְמָּב ּונָמֶע גַהְנְתִתְו ְףיֶתֹודְמ לַע ְךיֶמֲחַר וללגיו ְךסֲעַּכ תֶא ְּךיֶמֲחַר ּוׁשְּגְכִי
  ןפ ןמָא נצר תושעל יֶתֹוְצִמ םּויִקְו מרת יקְסְצְב םיִבּוטְ םיִכּורֲא םיִיַח ּונָל ןֵּתִתְו

 ; ןֹוצָר יהי

 לֹוחְמִתְו יִתָלֵאְׁש ןֵתְו יִנוצְר קֵפָהְו הָבֹומְל יֵתֹולֵאְׁשִמ אָלֵמ םלוע לש ונוּבְר
 הָליִחְמ , דָסֶהְּב הָליִחְמ .יִתיֵּב יֵׁשְנַא תנוע לַּב לעו יֵתֹונוֲע לַּכ לַע ל

 בוט ןורָּבְזִּ ינרכזו .יַעָׁשֶּפִמּו יֵנֹוֲעַמּ יֵאָמַחַמ ינְרַהטו . םיִמָּחַרְּב
 םִָיַחָל םיִכּורֲא םיַחְל ינְְבְָו , םיִמַחַרְו הָעּושי .תַדּוקְפִּב יֵנְדְקַפּ ףינפל
 רָשּועְו שובל דגְבּו לֹוכֲאְל םָחְלְ הָלֵּכְלַבְו הבומ הָמְנְרַפּ .םולשל םיבומ

 יִקְמִע ליִבְׂשֲהְלּ ןיִבָהְל הָניִכּו לֶבֵׂשְו ל ףיֶתֹוצִמְבּו ָךֶָרְותְּב םיִמָי תַכיִרֲאַ דֹובָכְו

 רוזגו ּוניֵרָי הֵׂשֲעַמ לַּב תֶא ְךֶרֵבְתֹ ניֵבֹואְכַמ לָכְל הָאּופָר קַפָהְו | ָהיֶתֹודּוס
 ,תֹועָרְו תושק תורי לכ וניִלֲעַמ לַסֶבּ .תומָחְנו תועושי תובומ תֹוריִזְג ּונ ילע |

 יְהִי ;ןֹוצָר יִהְי ֵבְו ןמָא ,הֵבּוטְל ּוניִלָע וירש ויָצֲעֹויְו תּוכְלַמ בֵלְּב תו
 :יִלָאונְו יִרּוצ יי \ ףינפל ִּבִל וינָהְו ּפ יִרְמָא ןוצָרָל

 :לְהאָמ ייְֵד 'יִתָלִפְת ינֲאו ןעֶמ טְגאָו ְךאָג ּועָד

 יָנַנֲע ְךֶדֶסֵח בֶרְּב םיִהֹלֲא ןֹוצָר תֶע יי | ךֶל יִתָלַפְת יָנֲאַו פ'ג

 ;ְךֶעֶׁשִי תָמֲאַּב
 שא תויח

 ףאָנ רֶלאַּב לייוועֶּב תֹובֲהַלְתֶה טיִמ טְסֶנְרֶע = ּוצ ריִמ ןעֶכיֹורְּב םּורעֶד ,םיִכָאְלִמ יר ראַפ

 נוא עֶרֶעייֵט יִד הֶריִׁש ןעֶנאז ןעֶלעוֶו זנּוא ןייז לאָז ןעֶנאָז הָריִׁש עֶרעֶזְנּוא סאָד ןְהעֶז

 עטונ 9 26 ,/ (ט"ע רוזחמ)



 405 בר תהנשה שאר לש ב םויל ת"ס תאצוה
 ןעֶמ ןעוֶו טייצ רעֶד ןיא ,טְגאָז יאָחיי ןֶּב ןועמש יִּבַר שודקה רַהֹוז ןיִא טייֵטְׁש םָּׁש

 ןיא יו טְנעֶּפֶע ,רֶהיֵא ןיִא } ןענויל וצ ,רּוּבִצְּב הָרות רפס סאָד םיֹורַא טְמעֶנ
 .עֶניִר ןעֶגאָז ׁשְטְנעֶמ רעֶרעֶי אַ םּורעֶד ,טְפאַשְּביִל נּוא םיִמֲחַב ןּופ ןעֶרֶעיֹומ לעָמיה

 ! הָנוַּכ סיֹורְג טיִמ הֶּלֶפִּת

 אָהְי ְךֶרֶתַאְו ךֶרֶתַּכ ְךיִרְּב אָמְלֵע יִראָמְד ּהיִמְׁש ְךיִרְּב
 נימי ןקרופו םלעְל לֵאְרְׂשִי ךמַע םַע ְךְתּועְר =
 .בּוטִמ אָנָל ויוטְמַאְלו ךשךקמ תיֵבְּב ךֶמֵעְל יִזְחַא

 ףמדק אְוֲעַר אֵהְי ,ןיִמָחַרְּב אנְתֹולְצ  לֵּבַקְלּו ְךֶרֹוהְנ |
 יוגב אָדיֵקְּפ אָנַא יֵיֲהָלְו ,אָתּוביִמְּב םייח ן5 ךירותד
 ידו יל יִד לכ תו יִתָי רֵַשְנִמְלּו יֵלָע םֵחְרִמְל אָיַקיִדַצ
 .אְלוכל םַנְרַפְמּו אָלֹוכְל ןו אּוה תְנַא לֵאְרְׂשִי ךמעל
 איֵכְלַמ לע טיִלָשְר אוה תנא אָלֹוּכ לע טיִלֵׁש אּוה ְּתְנַא
 אוה ְךיִרָּב אָׁשְדּוקְד אָדְבַע אָנֲא אוה ְךֶליִד אָתּוכְלַמּו
 ןָדֵעְו ָדיֵע לֶכְּב היִתייִרוא רקיד הימקִמּו היִמק אָנְריִנַסְד
 אָלָא ,אָנְכיִמְפ ןיִהָלֲא רַּב לע אָלְו אָנְציִחְר ׁשֶנֲא לַע אָל
 טושק היתיירואו טושק אָהְלַא אוהד אימשד אָהָלָאָּב
 היַּב טושקו ןובט דּבָעַמְל יִנְכַמּו טושק יִהֹואיִבְנּו
 ןָחְּבׁשּוּת רַמיֵא אָנֲא אריקי אשידק היִמְׁשִלְו ץיִחָר אָנָא |
 בֵהיִתְו ,אָהיֵיַרֹואְּב יִאָּבִל חַּתְפִתִד ְךֶמֶרֶק אְוֲעַר אֵהָי !

 ןיִלָאְׁשִמ םיִלְשַתְו .(ךֶתועְר ןּודְבעַיְד ןיִרְכַד ןיִנְּב יל
 :םלֶשלו ןייחלו בטל לֵאָרְׂשִי ְךֶמַע לֶכְד אָּבִלְויִאָּבִלְד

 ;דָחָא יי ּוניֵהֹלֲא יי לארשי עמש קיח
 :ומש ארונו שודק וננודא לֹודָנ וניִהלֶא אוה דַחֶא

 :וָדְחַי ומְׁש הָמְמֹורְנּו יתא 3 ּולְדַנ ןזח |

 שא תויח
 טְנעֶכעֶר רֶע סאוָו ןְטיִיַּפ ןופ הָנוְוַּכ יִד זיא הָשּודקְּב תֵרָׁשַה יֵכֲאְלַמ יד םיִרָרֹוׁשְמ עָטּוג
 טְכְראָפ ראַפ סאוָו טיִמ םיֹוא םעֶלַא סאָד  ׂשְטאָה ריִמ ןעלא] , הֶאְרִיְו הָּמיֵאְבּו הֶרָהֶמְבס

 שק ּוצ הריש ןעֶגאָז םיִכָאְלַמ יִד הֶׁשּודקּ הָריִׁש רַעְזְנּוא טימ ןעֶרעוֶו טְמעָׁשְראַפ טיָנ "
 ּוצ ךיז ןְהעֶז ןעֶלאָז ריִמ יֵדְּכ ,הךֵרָּבְתִי סאָר ,ייֵז ראפ טְגאָזעֶו ןעֶּכאָה ריס סאוָק =

 ןעסיילפ 8 26 (ט"ע רווחמ) |



 הנשה שאר לש ב םויל ת"ס תאצוה +4
 :סאָד לֶהָה טְגאָו ּולְרִג טְגאָו ןח רעָד ןעֶו

 5 ְךֶל :ץֶרָאְכּו םִיַמְׁשַּב לכ יִּכ דֹוהַהְו חַצֵנַהְו תֶרֶאְפִּתַהְו הָרּונְנַהְו הָלּודְנִה ו ל
 ּויָלְנַר םֹודֲהַל ּווֲחַּמְׁשִהְו ּוניהלָא יו ּומְמֹור :שארְל 5 אָּׂשַנְתִמַהְו הֶבָלְמִמַה

 :ּוניֲהֹלֶא ו ׁשֹורָה יִּכ ֹושְדק "רֵהְל ווְֲַּׁשַהְו ּוניֵהֹלֲא וו ּומְמֹור :אּוה שודק

 ְךֶלֶמ לֶש ֹומְׁש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו רֵאָפְתִיְו חַּבַּתְשִיְו ׁשֵדְקְתִַו לַדַגְתִי לכה לַע
 ספי 6 60 0 60 66 9 5 56 ס9פ = 6 8 6 8 = 0

 םָלֹועָהְו הֶזה םֶלועָה אָרְּבָש תֹומָלֹועַּב אּוה ורב שודקה םיִכָלְמַה יִבְלַמ

 לֵב ןודא םיִמָּלֹועָה רּוצ לארי תיֵּב לָּכ ןוצרֶכו ויָאְרָי ןוצרבו ונֹוצְרִּכ אָּבַה
 .םדק יֵמְׁש יִמְׁשִּב ןֵבֹוׁשֲה םורמ יִבָחרַמְּב בֵׁשֹויַה ,תֹוׂשְפִנַ לָּכ ולא תויִרְבַ
 ַי ּונָּב ףֶמֵׁש שדקתי ןָכְבּ ,רֹובַּכַה אֵסִּכ לַע ותְׁשּודּו .תויַחַה לַע ּותֵׁשּודְק
 רמז .םיִהלאֵל ּוריִׁש בּותַּכַּכ ,ׂשָרָח ריִׁש ויָנָפְל רַמאֹנְו יח לָּכ יִניֵעְל ּוניֵהֹלֲא
 ובּוׁשְּב ןִיַעְּב ןִיַע והֵאְרִנְו ויִנָפֶל וְלֵעְו ומש הִיְּב תֹובָרֲעַּ בֵכֹורְל ולוס ומָׁש

 יי י רוב הָלְגַנְו רַמֲאָנְו ןויצ יי יי בּוׁשְּב  ּואְרו ןיעְּב יע יֵב בּותַַּּכ ּוהְוַנ לא
 ;רֵּבִד יי יִפ יִּב וד חַי רֶׂשַּב לָכ ּגאָרְו

 תועָשַה ןמ ּוניֵתֹוׁשְפַנ ליִצֵיְו םיִנָיֵא תיִרְּב רֹוּכְזִיְו םיִסּומַע םע םחרו אּוה םיִמֲחַרְה בָא

 וניתולגשמ אָלְיִנ םיִמְלּוע תלְפִל ונָתֹוא ןֹוחְיְו םיִאּוׂשְנַה ןִמ עֶרֶה רֶצֵיַב רַעְגִיְו תֹועְרָה |

 : םיִמֲחַרְו העושי הבומ הָרמְּ

 :ןומ רעֶד סאָד טֶנאָז בוט םֹוּי גוא תֶּבַׁש

 רּובָכ ּונתו ּוניָהלאל לֶרֹוג ּובֲה לה : ןֵמָא רמאנְו ו: םיסֹוחַה לֶבָל עשו ןֵגָוו רֹוזֲעַיְ

 ,ֹותְׁשּורְקִּ לֵאָרְׂשִי ומעל הָרֹוּת ןתׁש ָךּורָּ (ב"בפו | (דומעי בוק ןהב) הָרֹוּתַל

 יַחְמַׂשְמ םיִרָשי דו יכּוקפ .יִָּפ תַמיִּכְהַמ הָנָמֲאָנ ָןָו תּודָע .שָפְנ תביִשְמ הָמיִמְּת יי תבית

 לֵאָה :םֹולְׂשַּכ ומע תֶא ךֶרֶכָי װי ןֵּתִי ֹומַעְל וע יו ,םִיָניֵע תַריִאְמ הֶרֵּב וי תַוְצִמ , ב5

 .ָּתַאְ (להקה ורמאי ב"חא) ;ֹוּב םיִסֹוחַה לֶכָל אּוה "ןנמ הָפּורְצ ו תַרְמֶא ֹוּכְרַד םיִמָּת

 :םֹויַה םֶכָלְּכ םיִיַח םֶכיֵהֹלֶא ַײַב םיִקְבְדִה

 ,הרותל הלועה תכרב
 .הֶכָרְּב יד טְגאָז רעֶד ,רֶּפַס םּוצ ףיֹוא טֶּפּור ןעֶמ ןעֶמעוֶו

 ָךֶרֹובְמַה יי תֶא ּוכְרְּ
 :דַעְו 4 רכה ן יי ב הלועה כ"חאו להק

 " ;הָרּּתַח ןֵתונ יי הָּתַא א ורב :ותרות תא
 טא אייר

 שא תויח
 : 9 מוג םעֶלַא וצ ןייז הָכֹוז ריָמ ןעֶלעוֶו ןעֶנאָז ריִמ סאוָו הֶריִׁש יד סאָד ןעֶסיילּפ

 צב יהי ןֵּכ ,ןממ ,טְסֶנְרֶע תֹובֲהלְתִהְּב ןייז לאָז ייֵז ןופ רָעיופ
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 45 גר הנשה שאר לש ב םויל תיס תאצוה
 !הֶנְרְּב יִר ןעֶמ טְנאָז ,דֶׁשְרַּפ יד טְנֶעייֵלעֶגְּפֶא טאָה ןעֶמ ןעוֶו

 םָנוע יַיֵחְו תֶמֶא תבות ּונָל ןֵתָנ רֶׁשֲא םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניחלא יי הֶּתַא ְךּורָּב
 ;הָרֹוּתַה ןתֹונ יי הֵּתַא ְךּורָּב :ּונֵבֹותּב עַטְנ

 .הרותל הלועל ףרבש ימ

 דובכ? הרותל הלעש רוכעב (פ"בפ) תא ךובי אוה כקעיו קהצי םהובא וניתובא ךונש יש
 חקוצו הרצ לכמ והליציו והרמשי ה"בקה הז רכשבו ,ןידה םוי דובכל הרותה דובכל םוקמה

 חוכ םיבוט םייחל ּוהָמִּתְחִיְו ּוהְבְתְכִיְ וידי השעמ לכב החלצהו הכרב הלשיו ,הלחמו עגנ לבמש
 : ןמא רמאגו ,ויָחָא לאושי לכ םע ןידה םוי

 ,תדלויל ףרכט
 חנב תאו (פ"בפ) תדלויה השאה תא ךרבי אוה בקעיו - םהרבכא וניתובא ךובש יז (רבול

 תוותל ֹוהָלְדַנְי הו רכשב ,הדעב הקדצל רדנ הלעבש רובעב , בוט לומב הל דלונה
 ; ןמא רמאנו , םיבוט םישעמלו הפוחלו

 תאו (ם"בפ) תדלויח השאה תא ךובי אוה בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש יזְנ (הכקגלע
 רדג הלעבש רוכעב ,(פ"בפ) לארשיב המש ארקיו בוט לומב הל הדלונה התב

 : ןמא רמאנו . םיבוט םישעמלו הפוחל ּהָלְדִגְי הו רכשב ,הדעב הקדצל

 .הלוחל ךרבש ימ

 .(פ"בפ) הלוחה תא אפרי אוה המלשו דוד ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהונא וניתובא ךרבש יז
 סנקנל) וילע םימחר אלמי ה"בקה הז רכשב ; (הרובעב סכקננ) , ורובעב הנתמ רדנ (פ"בפש) רובעב

 (הקיזחהלו סכקננ) וקיוחהלו (התואפרלו סכקכל) ותואפרלו (המילחהל סנקל) ומילחהל (הילע
 וירבא ח"טרל םימשה ןמ המלש האופר הרהמ (הל סכקננ) ול חלשיו , (התויחהלו סכקננ) ותויחהלו
 ,ףוגה תאופרו שפנה ו , לארשי ילוח ראש ךותב (הידיג סנקנל) וידיג ה"סשו (הירבא סכקננ)
 + ןמא רמאנו ,ביוק ןמובו אלגעב אתשה , אבל הבורק האופרו קועולמ (אוה תבש תנשכ) אֹוה ט"י
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 ,הנשה שאר לש ב םויל האירק (בכ תישארצ)

 םָָרְכַא ויָלֵא רֶמאֹיַ םָהָרְבַא-תֶא ְהָּפִנ םיחלאהו הֶּאָה םיִרְָּדַהרַחַא יחי
 ט"ע שוריפ

 טאָה רֶע ,טְרעֶפְטְנֶעעֶג אּוה ְךּורָּב טאָג יִד ְךאָנ ןעוֶועֶג זיא םָע גּוא יש יִהְיַנ
 ְהּוז ןייַז ןּופ ראָנ ןּוהְמעֶג םאָד ְךאָד טְּבייַרְׁש יישר ,דייֵר עֶניִזאָד

 יִעָג םֶהיֵא טְלאוָו ְךיִא זַא גּוא ןעֶגעוֶו סאוָו ןֵמָׂש םעֶד ןופ דייר יד ְךאָנ
 ראפ ןְרּוז ןייז ןעֶטְכעֶׁש לאָז רֶע טְגאָז טאָה גוא ןעֶוועֶג נֵרְמַקְמ טאָה רֶע
 וא ,טְגְלאַפעֶג ְךיִמ רֶע טְלאוָו ריִמ ןופ אּוה ְךּורָּב טאָג ראפ טְנאָזעֶג
 ןּופ דייר יד ְךאָנ ] ןעְנאָו ייֵהְמַא טאָה םֶהָרְבא סאוָו הָדּועְס רעֶד ראָג
 טְמיִרעֶּב ףיז טאָה רֶע םאוָו , לאעַמְׂשִי טיִנ ריִד ראפ רֶע טאָה טְכאַמעֶג
 טְנאָזעֶג טאָה נוא ,קָחְצִי ןעֶגעֶקמְנַא טאָה ,ןֵּבְרַק םוש ןייק ןעוֶועֶג ביִרְקַמ
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 הנשה שאר לש ב םויל ,האירק 406
 =-תֶא ָּתְבַהָא--רֶׁשֲא ,ןריחיהתא ףנָבתא אנ--חק רֶמאֹיַו :יננִה רֶמאּיַו
 רֶׁשֲא םירהַה דַחַא לע הָכעָל םָׂש והלעהו הָיְרומה ץֶרָא-לָא ףֶל | קָחְצְי
 רירענ .נשחתא .חקיו ךלמֲח-תֶא שבחיו רהב ם5 רבא םּכ שין :ףילא רמא

-< - 

 ט"ע שוריפ

 רֶהאָי ןֶהעָצייִרְד ןעוֶועֶג טֶלֵא ןיּב ְךיִא
 ,ןעוֶועֶג למ ְךיִמ טאָה רעֶטאּפ ןיימ זַא
 ,טְרְהעוֶועֶג םיִנ םֶהיֵא ּבאָה ְךיִא גּוא
 יעָּב ּוד טְגאָזעֶג םֶהיֵא ּוצ קֶחֶצִי טאָה
 ןייד ןּופ רֶבֵא ןייֵא טיִמ יז טסמיר
 ְךיִא ןעֶנאָז רימ לאָז טאָנ זַא ,בייל
 םֶהיִא ראפ ןעֶמְבעֶׁש ןייֵלַא ְךיִמ לאָז
 .ןעוֶנעֶג רעֶדיוִוְרעֶד טיִנ ְךיִא טְלאוָו
 ּוצ טְביִרְּפעֶג טאָה טאָנ נוא םיִהיָאָתו
 :עֶג םֶהיֵא וצ טאָה רֶע נּוא ,םֶהְרְבַא
 סָתְרְבַא טאָה יִטינ .םֶהָרָבַא ,טְנאָ
 ןּוהְס רצ םייֵרְבעֶגְנָא ןיִּב ְךיִא ,טְנאָזעֶג
 גוא רפא ,ןעֶמייֵה ְךיִמ טְסעוֶו ור סאוָו
 טעָּב ְךיִא םעֶנ ,טְנאָזעֶג םאָה רֶע
 אוה ְךּורָּב טאָג ,טְּבייַרְׂש י"שר .ךיד

 ךיר טעֶּב ְךיִא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא טאָה
 ,בּורָּפ םעֶד ןיִא ןייֵטְׁשעֶּב טְסְלאָז ּוד
 עטְׁשְרֶע יד ןעֶנאָז טיִנ לאָז עמ יִדָּכ
 .ׁשֶמִמ ןייק ןעוֶועֶג טיִנ זיִא ןעֶבּורּפ
 סאוָו ןעֶניִצְנייִא ןייד ןהוז ןייד וול תש
 ,טֶּבייַרְש י"שר לי ֶא ,ביל טָמאַה ּוד
 םֶהיִא ּוצ טאָה אּוה ָךּורָּב שודקה
 םָהָרְבַא טאָה ,ןְהּוז ןייד םעֶנ טְגאָזעֶג
 ןהּוז רי ּבאָה ְךיִא ,טְרעֶפְטְנעעֶג
 שודקה טאָה ,ןעֶמעֶג ףיא לאָז ןעֶבְלעוֶו
 ןייַד טְגאָזעֶג רעֶריוִו אּוה ורב
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהָרְבַא טאָה ,ןעֶגיִצְנייֵא
 זיִא רעֶד עֶגיִצְניֵא עֶייֵּב ןעֶנעֶז ייֵז
 גוא רעֶמּומ ןייז ייַּב רעֶגיִצְנייֵא ןייַא
 ןייַז ייַּב רעֶגיִצְנייֵא ןייֵא זיִא רעֶר
 -עֶג אּוה ךּורָּב שודקה טאָה ,רעֶמּומ
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 ..ּביִל טְסאָה ּוד סאוָו םעֶד טְנאָז
 ּבאָה ְךיִא טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהָרְבַא טאָה
 אוה ךּורָּב ׁשֹודְקַה טאָה , .ביל עֶרייֵב
 םּורָד נּוא קי הֶא ,טְנאָזעֶג רעֶריוִו
 לאָז רֶע טְנאָזעֶג טיִנ דֶלאַּב טאָנ טאָה
 לאָז הָעְד ןייז יִרְּכ ןייַז בירקמ קָחְצי
 רעֶריוִו נּוא ,ןעֶרעוֶו טְׁשיִמּוצ טיִנ
 יד ןעֶּביִלעֶּב םֶהיֵא ףיוא לאָז רֶע יִרָּ
 :ףיוא רַבְׂש םֶהיָא ןעֶּבעֶג וצ נּוא הָוְצִמ
 גוא לו ,רעֶרְניִזעֶּב טְראוָו ןעֶכיִלְטיִא
 זיִא םאָר הָיַךומ דְנאַל םּוצ ריִד ייִנ
 ןעֶטְראָד םֶהיֵא גְנעֶרְּב גוא םִיַלּׁורְי
 טְּבייַרְׁש י"שר .הָלוע ןייֵא ראַפ ףיוא
 ּומְלאָועֶג טיָנ טאָה אּוה ןּורַּב שודקה
 .-פיוא ראָנ ןייז ביִרְקַמ םֶהיֵא לאָז ןעֶמ

 ןּופ ראב םעֶר יא םֶהיִא עֶגעֶרְּב
 מאָה רֶע זַא נוא ןעֶנעוֶו הָלֹוע ןייא
 :םֶהיִא רֶע טאָה טְכאַרְּבעֶגְפיֹוא םֶהיֵא
 רפא רט .,ּפאָרַא םֶהיֵא רעֶריִנ טְנאָזעֶג
 :םאָו ְרעֶּב יד ןופ םעֶנייֵא ףיוא יה
 :םֶהָרְּבַא גוא פג ,ןעֶנאָז ריִד לעוֶו ְךיִא
 :תיִרְּפ רעֶד ןיִא טְרעֶרעֶּפעֶג ְךיִז טאָה
 רעֶד ּוצ ןעֶועֶג זַרַזְמ ְךיִז טאָה רֶע
 מְרּונעֶג ןייֵלַא טאָה רֶע גוא הָוְצִמ
 = 'שָפאָשעָנ טיִנ טאָה נּוא לעֶוייִא ןייַז
 תַמֲחַמ טְכעֶנְק עֶנייַז ןופ םעֶנייֵא ּצ
 טאַהְעֶג טאָה רֶע סאוָו טְפאַשְּביִל
 ןייז םייקמ .אוה ךּורָּב שודקה ּוצ
 ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע נוא תֹוצִמ עֶנייֵ
 : םאָד ךיז טיס ןעֶגְנּוי יווְצ עניי

 = גיי ןעֶר רֶזָעיִֶא נּוא לאֵעָמְׁשִי ןעֶנעֶז
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 ול-רַמָא-רָׁשֲא םוקֵּמַה-לֶא לי םקי) הָלֹפ .יצע עקפיו ונְּב קָתְּצִי תֶאְו דא
 :קחרמ םיִקָּמַה-תֶא ארָיו יניֵע-תֶא הרב אליו יֵׁשיִלְׁשַה םייַּ יל :םיְלאה
 "רע הכל רַעַּנִהְו ינָאְ רומֲחַה-םִע זמ כל ּובְׂש ויִרֲענ-לָא םֶהָרְכַא רֶמאֹיַ
 קחְצִילַע טי הלעה יצֲע- תֶא םָהָרְבַא חקיו ;םֶכיֵלֲא הָבּוׁשָנו הַָּתְׂשנו ב
 "לא קָחְצִי רֶמאֹּו וחי םֶהיֵנ ִש וכליו תֶלְכאַּמַה-תֶאְו ׁשֵאָה-תֶא וב חק יו וב
 היא םיִצָעַהְ שאה הנה *רמא ינב ננה מאי יֿבָא מאו יִבָא םָהָרְבַא
 םֶהיֵנְׁש כלי יָנְּב הָלעְל הֶּׂשַה ןָל-הֶאְרִי םיִחלא םָלָרְבַא רמי :הלעל הָּׂשַה

 ט"ע שוריפ
 נעו ןיִא ןייֵג טינ ראָט בּוׂשָח םָדָא
 טםאָה = נא קֶחְצִי תא . ייל ייוצ ןַא

 םֶהָרְבַא נוא ,קָחָצִי ןְהּוז ןייז ןעֶמּונעֶג
 ןופ ץְלאָה סאָד ןעֶטְלאָּפְׁשעֶג טאָה
 יפיוא זיִא רֶע נּוא הָכֹוע רעֶּד ןעֶגעוֶו
 םעֶד ּוצ ןעֶגְנאַגעֶג זיִא נּוא ןעֶנאַטְשעֶג
 ןיִא ,טְנאָזעֶג טאָה טאָנ סאוָו טֶרָא
 :פיוא םָהָרְבַא טאַה גאָט ןעֶמירד סער
 טאַה רֶע נוא ןעֶגיוא ענייז ןעֶּביֹוהעֶג
 .ןעֶמייֵו ןופ טְרָא סאָד ןְהעֶזְרעֶד
 ןייא ןְהעֶזעֶג טאָה רָע טְּבייֵרְׁ יישר
 רעֶּביִא ןעֶגיֹוצעֶג ןעוֶועֶג זיִא ןעֶקְלאוָו

 עֶנאַטׁשְרעֶּפ רֶע טאָה ,גְראַּב םעֶד
 .ְךעֶפ נוא טָרָא סאָד זיִא סאָד זַא
 םֶהיֵא אּוה ורב שודקה טאָה סאוָו
 ןעֶּמיִרְד םעֶד טְׁשְרֶע טְרָא פאר  ןעֶניוִועֶג
 שודקה ןעֶגאָז טיִנ לאָז ןעֶמ יֵדָּכ גאַט
 לעֶמּוטְרעֶפ םֶהיִא טאָה אוה ךּורָּ
 טאַהעֶג טיִנ םייצ ןייק טאַה רֶע גּוא
 רֶע טְלאוָו רעֶּבָא ןייז ּוצ בֵשִיְמ ְךיִז
 טְלאוָו ליז ןעֶקְנעֶרעֶּב ּוצ ןעֶּבאָה םייצ
 נא םהָכַ רמי ,ןּוהָמעֶג םיִנ םאָד רֶע
 ןעֶגנּוי עֶנייַז ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םָהָרְבַא
 ליִזייֵא םעֶד םיִמ ןעֶמאָו אד טְּבייֵלְּ
 קָחְצָי זיִא סאָד גְנּוי רעֶד נוא ְךיִא וא
 געוֶו לעֶמיִּב ןיילק א ןייג ריִמ ןעֶלעוֶו
 .זנּוא ראַפ זיִא סאוָו טֶרָא םעֶד ּוצ

 ְל 96 (ט"ע רוזחמ)

 םֶהְרְבַא טאָה ױזַא ,טיימש "שְרְרְמ, ןיִא
 ביִרְקַמ ריִמ טְסייֵה טאָג זַא .טְגאָזעֶג
 הָכֹוע ןייֵא ראַפ קֶחְצִי ןהּו ןיימ ןיינ
 םיּוקמ טעֶו ױזַא יונ ןְהעֶז יא לעוֶו
 סאָד . דו תו הג קּוסּפ רעֶד ןעֶרעוֶו
 ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עגיי שטייט זיִא
 ,לעֶמיִה ןיִא ןעֶרעֶמְׁש יִד יונ ןייז
 גוא ןעֶקיִּב יו ןעֶלעוֶו ריִמ הנפש
 טְּבייֵרְׁש י"שר .ךייַא ּוצ ןעֶרעֶק רעֶדיוִו
 ייֵז זַא טְגאָזעֶג תֹואיִבָנ טאָה םֶהָרְכַא
 חג ,ןעֶרעֶקְמּוא עֶדייֵּב יז ןעֶלעוֶו
 םאָד ןעֶמּונעֶג טאָה םֶהָרְבַא נוא ףִהְֹּנַ
 ףיוא ןּוהְטעֶג טאָה רֶע נּוא ץֶלאָה

 ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע גּוא קָחְצִי ןְהּוז ןייַ
 סאָד נוא רֶעייַּפ סאָד דְנאַה ןייז ןיִא
 עֶרִייֵּב ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶז נא רעֶסעֶמ
 טְגאָזעֶג טאָה רֶע נוא רטיינ ,דְנאַנעֶּב
 רֶע וא םֶהָרְכַא רעֶטאַּפ ןייַז ּוצ קָחְצִי
 רֶע נּוא ,רעֶטאַפ ןיימ טְנאָזעֶג טאָה
 ןָּז ןיימ ְךיִא ןיִּב אָר טְנאָזעֶג טאָה
 זיִא אָד ןונ טְגאָזעֶג טאָה קָחֶצִי גּוא
 נא ץְלאָה נוא  רֶעייֵפ ןעֶדְנאַהְרעֶפ
 ,הלוע ןייֵא וצ ףאָׁש סאָד זיִא ּואוו
 .ןעֶזייוַו טעוֶו טאָג טְגאָזעֶג םֶהָרְבַא טאָה
 ְךיִז ּוצ ןעֶלייוַוְרעֶדְפיֹוא טעו) נא
 .םיוא טיִנ טעוֶו רֶע זַא נוא ףאָׁש א
 ןייֵא ּוצ ןִהּוז ןייַמ ןיינ טעוֶו ןעֶלייוֵוְרעֶד

 הלוע
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 ט"ע שוריפ

 ןעֶגְנאַגעֶג עֶרייֵּב ןעֶנעֶז ייֵז נּוא הלוע
 עֶׁשְמאָח ,טְּבייַרְש יישר .דְנאַנַא ייַּב
 רֶע זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ ןיוש טאָה קֶחְצִי
 ייז ןעֶנעֶז ןעֶליֹוק םֶהיֵא לאָז ןעֶמ טיינ
 ךיילְנַא טיִמ עֶרייֵּב ןעֶגְנאַעֶג טְראָפ
 שודקה ןּופ ןעֶליוִו םעֶד ןּוהְמ ּוצ ץֶראַה
 ייֵז נּוא םֹוקָמִמ לֶא או ,אּוה ְךּורָּב

 םאוָו טֶרָא םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶגעֶז
 םֶהָרְבַא גּוא ,טְנאָזעֶג םֶהיֵא טאָה טאָנ
 ַהְּבְומ םעֶד טְעיוּבעֶג ןעֶטְראָד םאָה
 ץְלאָה סאָד טְכיִרעֶגְנָא טאָה רֶע נּוא
 קָחצִי ןח ןייז ןעֶדְנּוּבעֶג טאָה רֶע וא
 םעֶד ףיוא ןּוהְמעֶג םֶהיֵא מאה רֶע נּוא
 חש ,ץְלאָה םעֶד רעָּביִא ַחַּבְִמ
 :עָנְסיוא טאָה םֶהָרְבַא וא םִהְַקַא
 ןעֶמּונעֶג טאָה וא דנאה ןייַז טְקעֶרְטְׁש
 .ןְהּוז ןייז ןעֶליוק ּוצ רעֶמעֶמ םאָד
 . טאָה טאָנ ןופ ְךאְלַמ א נוא ויָלֵא אָכְקִינ

 לעֶמיִה םעֶד ןּופ ןעֶפּורעֶג םֶהיֵא וצ

 ,םֶהָרְבַא םֶהָרְבַא טְנאָזעֶג טאָה רֶע נּוא
 טאָה רֶע סאו םאָד טְּבייֵרְׁש י"שר

 סאד םֶהָרְבַא ןעֶפּורעֶגְנָ לְהאָמ ייוֵוְצ
 טאָה מאי ,טֶפאַׁשְּביִל ןושל זיא
 טאָה ימאי ,ךיִא ןיּב אָד טְנאָזעֶג םֶהָרְבַא

 טיִנ שְסֶלאָז ּוד טְגאָנעֶג ְךָאְלַמ רעֶד
 גָנּוי םעֶד ּוצ דְנאַה ןייד ןעקערמש

 יעָג םֶהָרְכַא טאָה ,םֶהיָא ןעֶליוק ּוצ
 רעֶהַא טְסיִזְמּוא ןעֶד ְךיִא ןיִּב טְגאָז

 עֶשְטאָה םֶהיֵא לעוֶו ְךיִא ןעֶמּוקעֶג
 8 96 (ט"ע רווחמ)

 םֶהיִא טאָה םּולְּב לעֶסיִּבַא ןעֶזאָל
 ּוצ טְסְלאָז ּוד טְגאָזעֶג ְךֶאְלַמ רעד
 טְסְלאָז וד רֶמולָּכ ןוהמ טיִנ ראָנ םֶהיֵא
 םּוראוָו ןעֶכאַמ טיִנ םּומ ןייק םֶהיֵא ןיִא
 םיִטאֶגַא טְסיִּב וד זַא ְךיִא םייוַו טְצעֶי
 .ְךעֶפ טיִנ טְסאָה וד נוא רעֶניִמְכְראַפ
 .ריִמ ןּופ ןְהּוו 2 ןייר ןעֶמיִמ
 טְנאָזעֶג טאָה םֶהָרְכַא ,טְּבייַרְש י"שר
 ליו ְךיִא אוה ְךּורָּ שורקה ראפ
 ץְראַה ןיימ ןערָייִרסיוא ריִד ראפ ריִמ
 ןיִא טְגאָזעֶג ריִמ ּוטְסאָה ןעֶּטְכעֶנ
 ןייס ןעֶרעוֶו ןעֶּפיִרעֶג טעוֶו קָחְצ
 ריִמ ּוטְסאָה ְךאָנְרעֶד נא ,ןעֶמאָז
 גוא ןְהּוז ןייד םעֶנ טְנאָזעֶג רעֶריוִו
 גּוא הָלֹוע ןייֵא ראפ בירקמ םֶהיֵא ייֵז

 קעֶרְמֶׁש רעֶרִיוִו ריִמ ּוטְסְנאָז טְצעֶי
 טאָה ,גְנּוי םעֶד ּוצ דְנאַה ןייַד טיִנ
 טְרעֶפְטְנֶעעֶג םֶהיֵא אּוה ְךּורַּב שודקה
 הָנֹׁשְמ טיִנ ְךיִא ןיִּב גאָז ְךיִא סאו
 אָנ חה, טְנאַזעֶג טאָה ְךיִא זַא ןעֶד
 וד טְגאָנעֶג טי ךִא ּבאָה ,יָדְנּב תֶא
 ּבאָה ְךיִא ראָנ ןעֶליוק םֶהיֵא טְסְלאָז
 ףיוא ןעֶגְנעֶרְּבִפיוא ןעֶמייֵהעֶג םֶהיֵא
 - טְמאָה ּוד זַא טְצעֶי נוא חַּבְזַמ םעֶד
 רעֶריוִו םיִא ְךאַמ טְכאַרְּבעֶגְפיוא םֶהיֵא
 זיִא ןָא טְנייַה ןּופ ןעֶד ןעֶרעֶריִנְּפאָרַא
 ּוצ ּפָא םאוָו ריִמ ּוצ ןעֶדְנאַהְרעֶפ-

 .נּואווְרעֶּפ סאוָו ןמש םּוצ ןעֶרעֶפְטְנֶע
 טְפאַׁשְּביִל ןייֵמ זיִא םאוָו ףיז טְרעֶד

 ןיא
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 ט"ע שוריפ '
 טְסיִּב ּוד זַא ןְהעֶז ייֵז םּוראָו ריד ןיא
 רֶע גּוא אש ,רעֶניִטְבְראָפ סיִטאָנַא
 ענייֵַז ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא טאה םָהָרְבַא
 ןייא ןְהעֶזְרעֶד טאָה רֶע ווא ןעניוא
 טאָה ְךֶאְלמ רעֶד זַא םעֶד ְךאָנ רעֶדיוִנ
 טאָה ,' ףֶדָי חַלְׂשִּת לא, טְגאָזעֶג םֶהיֵא
 זיִא רֶע רעֶדיוִו םעֶד ןְהעֶועֶג רָע |

 ןעֶראָר ןיִא ןעֶטְלאַמעֶגְנָא ןעֶראוָועֶג
 זיִא םָהָרְבַא נּוא רעֶנְרעֶה עֶנייַז טימ
 םעֶד ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע נוא ןעֶגְנאַגעֶג
 :פיוא םֶהיֵא טאָה רֶע נּוא רעֶדיוִנ
 ףיוא הלוע ןייֵא ראפ ּוצ טְכאַרְּעֶג
 ,טְּבייֵרְׂש י"שר .ןְהּוז ןייַז ןּופ טרָא םעֶד
 רֶע םאוָו הָדֹובֲע רעֶביִלְטיִא ףיוא;
 ןעוֶועֶג לֵַּפְתִמ רע טאָה ןוהְמעֶג טאָה
 רעֶד ןייַז לאָז סֶע טְנאָזעֶג טאָה גּוא
 לאָז םָע אּוה ְךּורָּב שודקה ןּופ ןעליוצ
 טעֶלֹוקעֶג זיִא ןהוז ןיימ יו ְךייַלְנ ןייַז
 וכ ןייז יונ ְךייַלְג גּוא ןעְריונעג
 רֶע יוִו ְךייַלְג נּוא טְנְנעֶרְפְׁשעֶנ זיא
 זיא םִע וא ןעֶראוָועֶג טְּפְמעֶרעֶג זיא
 גּוא פרינג ,ׁשַא םֶהיֵא ןּופ ןעֶראוָועֶג
 ןעֶמאָנ םעֶד ןעֶפיִרעֶגְנָא טאָה םָהָרְבַא
 טאָג הא מ ,םֶרָא ןעֶגיִזאָד 'םעד ןופ
 ןעֶלייוַוְרעֶרְסיוא לאָז נוא ןְהעֶז לאָז

 0 26 (ט"ע רונהמ)

 ןָעּור ןעֶבאַמ ּוצ טֶרָא עֶגיִזאָד סאָר
 ןייז בירקמ וצ נּוא ןעֶטְראָר הָניִכְׁש ןייז
 ןעֶרעו נאָועֶג טםעוֶו סאו תֹונָבְרִק יד
 ןעֶלעוֶו סאוָו נעט יד וצ םֶהיִא ףיוא
 מ .גךאּב םעֶד ףיוא ינְּנ ,ןעֶמּוק
 ןייז ּוצ ןעֶזייוֵועֶּב טאָג ְךיִז טעוֶו אא
 ןופ ְךַאְלַמ ₪ נּוא 2 ףאְל אַ .קלאּפ
 םאָד םֶהְרְבַא וצ ןעֶפיִרעֶג טאָה טאָנ
 .לעֶמיִה 'םעֶד ןּופ לֶהאָמ עֶרעֶרְנַא
 ּבאָה ְךיִא טְנאָזעֶג טאָה רֶע נוא רָמאינ
 .ןעֶריֹואווְׁשעֶג טְרעֶּבְלעֶז ריִמ ייַּב
 לייוַו םּורָד וש י ,טאָג טעֶר וי פג
 ְךאַז עֶגיִזאָד יִד ןּוהְמעָנ טְסאָה ּוד
 ןייד ןעֶמיִמְרעֶּפ םיִנ טְסאָה וד נּוא
 ְךיִא ןעֶר ףֶכָרְבֶא ךֶרֶב יִּכ ,ןְהּוז ןעֶגיִצְנייֵא

 ןעֶרְהעֶמ גוא ןעֶשְטְעֶּב ךיר לעוֶו
 רעֶדְניק עֶנייַד ןעֶרְהעֶמ לעוֶו ְךיִא נּוא
 לעֶמיִה םעֶד ןופ ןעֶרעֶטְׁש יונ יוזא
 ףיוא סאוָו דְמאַז סאָד יונ ױװַא גוא
 נא ףעוושננ ,םי םעֶד ןּופ ןעֶמְראָּב םעֶד
 יד ןעֶנָׁשְרִי ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶגייד
 טכְרְּבְהַהְ ,דְנייַפ עֶנייַז ןופ םעֶטְש
 ןעֶשְטְנעֶּב ףיז ןעֶלעוֶו ייֵז גוא ּףֵעְרעְג
 ןופ רעֶקְלעֶפ עֶלַא רעֶדְניִק עֶגייד ןיִא
 טְרעֶהעֶג טְסאָה גד לייונ רֶרֶע רעֶד

 גש



 הנשה שאר לש ב םויל הארק 0
 ראָבְּב םֶהָרְבַא כשיו עֶבֵׁש רַאְּב-לֶא ודתי וכלי ומה ויָרֲעְנ-לא םֶהְרְבֲא
 הָרְלִי הגה רמאל םֶהָרְכַאָל דגיו הָפֶאַה םיִרָבּדה ור ימיו ישימח פי :עַבָש

 לָאּומק-תֶאְו ויִתָא ּוב-תֶאְו ֹורְכּב ץיוע-תֶא :ךיִחָא רוחָנְל םיִנָּב אּוה-םַנ הָּכְלַמ

 לָאותבו לֵאּותְּ תא ףֶלָדי-תֶאְו שֶּדְַּפ-תֶאְו וָ-תֶאְ יֵׂשַּכ-תֶאְו :םֶרָא י יִכֲא

 ּתמְׁשּו ְשְגַליִפּו < םֶהָרְבַא יִהֲא רֹוָחְנְל הָּכְלִמ הדל הלא הָנמָש הקבר--תֶא דלי

 | הכט תֶאְו שֲחַּת-תֶאְו םֵתָנ"תֶאְו חַבְ-תֶא אה | רֵלָּתַו הָמּואְר

 .?םֶהְנֵּפ תֶׁשָרַּפ ןיא טְנָעייֵל ןעֶה גּוא הָרֹוּת רָפַמ עֶרעֶדְגַא יד .ןעָמ טְמעֶג ריִטְפַמ וצ

 = אל הָרָע ְתְנאָלְמילַּכ םכל הֶיְהִי ׁשָרק-אָרְקִמ ׁשְרול רָחָאְּב יִעיִבְׁשַה שב
 ךֵּפ הָוהיל יחי .ַחיִרל הע .םֶהיֵשְֲ ;םֶכָל יְהִי הָעּורְּת םוי ושעת

 ןש ייד

 יג תיִרְל .םָפְׁשִמְ .םֶהיֵּכְסְַו הָתָחְנִּו במתח "תלת הָתָהְנִמּ וי
 ;הָוהיַל הָׁשָא

 :םאְר ןעֶמ טְגאָו ,הָמיִּב רעֶד ןּופ 'הְרֹוּת וָפֵמ א סאָד ףיוא טְּבייַה ןעֶמ ןעוו

 איה םִיִיַח ץֵע :הָשמ דַיְּב ו יִפ לע לֵאָרְׂשִי יִנָּב יֵנְפֹל הָׁשֹמ םָׂש רֶׁשֲא הָרֹוּתַה תאזו

 ךֶרֹא :םֹולָׁש היִתֹוביִתְנ לֶכְו םַעֹונ יֵכְרַד ָהיֶכָרְד ; ֶׁשֲאמ ָהיֶכְמֹותְו ּהָּב םיקיזחמל

 | 1 רידֲאְָו הָרֹוּת לירגי יקרצ ןטמל ץפח יי :דֹובְכו רֶׁשֹוע ּהלאמָשּב ּהנימיּב םיִמָי

 טי"

 סארטירט ראט יא, דשלשילעיל,ר,יריר.יר,*

 ט"ע שוריפ

 םֶהָרְכַא נּוא תנא ג ,לוק ןיימ ּוצ
 עֶגייַז ּוצ טְרעֶקעֶגְרעֶריוִו ְךיִז טאָה

 .ןעֶנאַטְׁשעֶגּפיוא ןעֶנעֶו ייֵז גּוא ןֶגְנּוי
 יעָּב ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז ייֵז גּוא ומ

 יעֵבָׁש רַאָּב טאָמְׁש רעֶר ּוצ דְנאַנ
 טְמאזעֶג יז טאַה םֶהָרְבַא נוא גש

 זיִא םָע נוא יונ .עבש רֶאְּב ןיִא

 "שר ,רייֵר עֶגיִזאָר יד ְךאָנ ןעוֶועֶג

 םאָה םֶהָרְכַא זַא םעֶד ְךאָנ טְּבייֵרָׂש

 הָריִקֲע רעֶד ןופ טְרעֶקעֶנְנּוא ףיז

 ןייַמ זַא ןעוֶועֶג רֶהְרַהַמ םֶהָרְבַא טאַה

 טְלאוָו ןעֶרעֶוֶו טעליוקענ לאָז ןהז

 ןעֶד ,רעֶרְניִק ןָא ןעֶבְראַטְׁשעֶג ְךיִא
 26 - (ט"ע רוזחט)

 ןעֶּבעֶג טְרעֶהעֶג םֶהיֵא מלאו ְךיִא

 רָנָע ןופ רעֶּטְכעֶט יד ןּופ ּבייוַוַא

 מאג םֶהיֵא טאה ,אֵרְמִמּו  לֹוּכְׁשֶא

 ןעֶראַּבעֶג זיא םִע זא ןעוֶועֶג רֵׂשַבְמ

 םַע נוא יגנ ,גוז תַּב ןייז ןעֶראוָועֶג

 םָהָרְבִא ּוצ ןעֶראוָועֶג טְגאָזעֶג ויִא
 ךיוא טאָה הָּכְלֶמ ןונ ןעֶנאָז ּוצ ױזַא

 +רֹוחָנ רעֶרּורְּב ןייד וצ ןהּוז ןעְניוועְנ
 טה לֵאּותְּב נוא דלי לֵאּותְבּו 'וגו ֹורֹוכְּב ץוע תֶא

 מביש י"שר .הָקְבְרןעֶניוִועֶג טְכאַמעֶג

 -םיוא זיא אָד סאו םּוחָי רעֶצְנאַג רעֶד

 ְךעֶּביִרְׁשעֶג טיִנ רעֶמ זיִא טְנעֶבעֶרעֶג

 + ןעֶגעוֶו קּוסָּפ םעֶד ןּופ ראָנ ןעֶראוָועֶג

10 



 411 ור הנשה שאר לש ב םויל הרוטפה

 םיִאיְֵנַּ רַחָּב  רֶׁשֲא 8 כי ניקל יי הָּתַא ךּורָּב
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 ,(אל ןמיפ הימיי) הנשה שאר ר לש ב םויל הרוטפה
 צ לֵאָרְׂשִי ּועיִגְרַהָל ףולָה בֶרֶמ יִדיִרָש םע רָּבְרִמַּב ןח אָצָמ יַו רַמָא הֹּכ

 רוע :דֶסָח ְךיִּתְכִׁשְמ ןֵּכ לע ךֶּתְבַהֲא םָלֹוע תַבֵהַאְו יל הֶאְרִנ א קּוחָרִמ
 3 םיִקָחַׂשְמ לֹוחְמִּב תאֵצָיְו ְךִיַפְת יִדֲעַּת 'דוע לֵאָרְׂשִי תַלּותְּב תיִנְב | ְךֵנְכָא
 ּואָרְק םוי שי יב : וללחְ םיִעַמּונ ּועְטָנ ןורמש יִרָהּב םיִמָרְכ יֵעְמִּת רוע

 ו ו
 ,,,7א/א7א

 ט"ע שוריפ
 ,טְגאָזעֶג טאָנ טאַה יוזא ו רטָא הּכ

 רָּבְרַמַה רוד 'םאָר 'ָּבְרַמַּ ןִח ֹוּאְצְמ

 ןעֶגיוא עֶנייֵמ ןיִא ןח ןעֶנּוּפעֶג טאָה
 לֵאָרְׂשִי קֶלאַּפ םאָד ,רָּבְדִמ רעֶד ןיִא
 רעֶד ןופ ןעֶביִלְּבעֶג רעֶּביִא זיא םאוָו

 נוא קֶלָמֲע גוא םִיַרְצִמ ןּופ דְרעֶוְׁש

 ןח ןעֶנּופעֶג טאָה קֶלאָפ םאָר ,ןַעַנְ
 לֵאָרְׂשִי ֹועיגְרַהְל ְךֹולָה .ןע עֶניֹוא עֶנייֵמ ןיִא

 ןעֶנְׂשִרַי ןעֶגְנאַגעֶג זיא לֵאָרָׂשִי זַא
 ,דָנאַל גיִהּור ןייז לארשי  ץֶרֶא
 ןח ןעֶנּופעֶג רֶע טאָה לֶהאָטְטְסְנעֶר
 הָיְמְרָי טְנאָז ,ןעֶגיוא עֶנייַמ ןיִא
 ,רָמּולְּכ ,ןעייונ ןּופ יל הֶאְרִג ו קיחרמ
 טאָג זיא תובא תּוכְז ןעֶנעוֶו ןופ
 טאָה נּוא ריֵמ ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶזיוועֶּב
 יִד ּוצ ןעֶנאָז לֹאָז ְךיִא טְגאָזעֶג ריִמ
 םאד ןעֶגעוֶו טעֶנייַז ןּופ לֵאְרְׂשִי תֶסנַּכ
 עֶניִבייֵא ןייא ְךיִּתְבַהֲא םֶלֹוע תַבֲהַאְ .ןושל

 ףיר ּבָעיִל טאָג ְךיִא ּבאָה טְפאַׁשְּביִל
 ּבאָה םעֶד רעֶּביִא ,לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּכ
 םימ טְריִּפעֶג נּוא ןעֶגיֹוצעֶג ְךיִד ְךיִא
 שָדְקְמַה תיֵּב רעֶד לייונ נוא ,רָסֶח
 ןעֶראוָעֶג םֶעיוּבעֶג לֶהאָמ ייוֵוְצ זיא

 26 (ט"ע ףוזחמו

 בּורֲח םִע זיא םּורָד ,ןעֶָשְטְנעֶמ ףךּוד
 ָךיִא לע םּורְד נְבָא דש ,ןעֶראוָועֶג
 , ןֶעיֹוּב לְהאָמ ןייֵא ְךאָנ ךיד ןיילא
 ַײעָנ ניִּבייֵא ףיוא ןיוש ּוטְסעוֶו ןאר
 ןופ גנּולְמאַזְנייַא יד ןעֶרעוֶו םֶעיֹוּב
 ימְסעֹוֶו ּוד  ךִיִפָה ירעפ דֹע .לֵאָרְׂשי
 ןעקיוּפ עֶנייֵד טימ ןעֶרְיִצ ְךאָנ ךיִד
 ןופ ץְנעֶט ןיִא ןייֵגְסיֹורַא טְסעוֶו נוא
 "ָּפִד םיִמָרְכ יִלְטִּת דוק ,עֶכיִלייֵרְּפ יד

 רעֶנְטְרעֶג:ןייוַו ןעֶצְנאַלְפ ְךאָנ טְסעוֶו
 ְךעֶלעוֶו ייֵז ןורמוש ןּופ גְרעֶּב יד ףיוא
 ְןעֶלעוֶו נּוא גָנּוצְנאַלְּפ ןייא ןעֶצְנאַלְפ
 םעֶד ןופ תֹוריֵּפ יִד ןעֶטייֵּבְרעֶפ
 םעֶר ןיִא .רעֶּבְליִז ףיוא גְנּוצְנאַלְפ
 'םאוָו טייַצ רעד ןּופ רֶהאָי ןעֶטְרעֶפ
 תוריּפ ןעֶסְקאוַו ּוצ ןָא טְּביֹוה םַע
 יפאַד ןעֶלעוֶו גוא גְנּוצְנאַלְכ רעֶד ףיוא
 : םִיַָשּורְי ןייק ןעֶגְנעֶרְּבְּפיֹוא רעֶּבְליִז
 ןעֶמּוק אנ טעוֶו סֶע ןעֶד = ₪ יל
 סאו רעֶטיִה יד סאו נאט ןייֵא
 :ם'מעְרּומ עביוה יִד ףיוא ֶעייֵמְׁש
 בְראַּב םעֶד ףיוא ןעֶפּורְסיוא ןעֶלעוֶו
 -+ ןעֶגאָו ןעֶלעוֶו גוא םִיַרְּפֶא ןּופ
 ומּוק 11
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 תֶא יי עשוה גרמו לה עיִמְׁשַה םִיֹוגַה שארּב לה הָחְמִׂש בעיל ּונָרי
 יתּכְרימ םיִּתְצַּבִקְ ןופצ ץֶרָאַמ םָתֹוא איכְמ ֵנָנַה + לֵאָרְׂשִי תיִרָאְׂש תֶא ל ףֶמַעַי
 ואבי יִכְבָּב הנה ובּוׁשָי לֹודָנ לָהְה וד ודחי תֶרֶלֹויְו הָרַה ַחְספּו רֶוָע םָּב רש
 יִּכ הָב ולְשַכִי אל רש הרר םִיָמ לג לא םכילוא םליבוא םיִנּונַחַתְבְא
 םִיָאב ודינה םִיוג יי י רַבְד ּועְמִׁש : : אוה יִרוכּב םִיַרְפֶאְו בָאְל לֵאָרְׂשִיְל יִתָייָה
 תֶא יי הֶדָפ יִּכ : :ֹורְדֶע הָעורְּכ ֹורָמְׁשּו ּונָצּבְִי לֵאָרְׂשִי הָרָזִמ ורְמֶאְו קָחְרֶמִמ
 לַע י יי י בּומ לא ּורהנו ןויצ םורְמְּב רננרו ואבו : ּונְמִמ קח רָיִמ לֲאָנּו בקע

 ט"ע שוריפ |
 6 ןיִא עמ ייֵז ןעֶלעוֶו הל

 ןופ זיוה םעֶד וצ ויִצ + יי יי
 ןעֶּביױל ּוצ םֶהיֵא טאָנ רעֶזְנּוא טאָנ
 ןעֶד ו רפא 5 יִּכ , תובוט עֶנייֵז ראפ
 םעֶד ּוצ טְגאָזעֶג טאָנ טאָה יוזא-
 ןייֵא טיִמ טְגְניִז ֿבקֲעַי ןופ רָנוזעֶג;זיוה
 טיִמ  טְגְניִלְק גוא הָחְמִׂש ןופ לוק
 .טָּפיֹוה יִד עשיו לוק ןעֶסיֹורְג ןייֵא:
 ןערעַה טםכאַמ ּולָלה ּועיִמָשה . רעקלעפ

 וא םאָנ טבל נוא הרוש יד
 ןייַד ןעֶפְלאָהעֶג טְסאָה טאָג וד טְגאָז
 יד ןּופ גְנּוּבייֵלְּב רעֶּביִא סאָד קְלאָפ
 לעֶוֶו ְךיִא ןעֶר לפוא איבמ יגוק ,לֵאָרְׂשִי

 ךיִא גּוא רֶנאַל ןופַצ ןּופ ןעֶגְנעֶרְּב ייֵז
 ןעֶקֶע יד ןופ ןעֶלְמאַזְנייַא ייֵז לעוֶו
 ןיִא גוא פפא רע םָּב ,ךֶרֶע רעֶד ןופ
 יִד נוא עֶדְניִלְּב יִד ןייַז טעוֶו ייֵז
 עֶגיִדְנעֶגאַרְט יד וא עֶגיִרעֶקְניִה
 עֶלַא םְניִרעֶגיוִועֶג יִד גוא רעֶּגייוַו
 יִר ּוליִפֲא ,רֶמולּב רעֶדְנאַנַא טיִמ

 ְךיִא לעוֶו ייז ןעֶׁשייוִוְצ םאוָו עֶפאַלְׁש
 ְךיִא טְרֶעייֵנ ,ןייַז םִאֵמְמ טיִנ ףיוא
 עֶסיֹורְנ ןייֵא טיִמ ןעֶלְמאַזְנייַא ייֵז לעוֶו
 ןעֶרעֶקְמּוא ְךיִזייֵז ןעֶלעוֶו גנּולְמאַזְנייַא
 ייֵז םאוָו תּובְזִּב גאֹובְי יֵכְבִּב .רעֶהַא

 נּוא הָבּוׁשְּת ןּוהְט נּוא ןעֶנייוֵו ןעֶלעוֶו
 96% (מ"ע רוזחמ)

6535 0 

 ןעֶבאַמ יז לעוו ךיִא .ןערהיפ יי

 ןיִא רעֶסאוָו ןופ ןעֶכייֵט יִד ייַּב ןייֵג

 ןעֶלעוֶו ייֵז םאָד געוֶו ןעֶכייֵלְנ ןייֵא
 םעֶד ןיא ןעֶרעוֶו טְלעֶכיֹורְטְשעֶג טיִנ
 ְךיִא םּוראוָו כאל לארי ייפ יל ,געֹוֶו
 % וצ ב יֵד וצ ןעֶראַועֶג ןיִּב

 ןופ ןעֶמאָנ םעֶד ןיִא ןעֶפיִרעֶג ןעֶרעוֶו

 יונ ביל יוזא ריִמ זיִא םִיַרְפֶא םֶבָׁש

 ןייז ּוצ ביל זיִא ןְהּוז רעֶטְצִלֶע ןייא

 ּוצ טְרעֶה טיג ו וכָד ּועְמִׁש ,רעֶטאַפ

 טְנאָז נּוא רעֶקְלעֶפ רֶהיֵא דייֵר ם'ִמאָנ

 עמי יד ןופ רעְניואוונייא יד ןעֶׁשיוִוְצ

 רֶהיֵא טְלאָז ױזַא נא ירא .ןעֶלְזָניִא
 טאָה סאוָו טאָנ רעֶד ייֵז ּוצ ןעֶגאָז

 ייֵז טעו רעֶד לֵארְׂשִי יִד טייֵרְּפְשְרעֶּפ

 יז טעוֶו רֶע נא ןעֶלְמאַזנייֵא רעְריוו

 טיִה ףּוטסאפ ןייא יו ידזא ןעֶטיִה
 ןעֶד כל תא מ הפ יי ,עֶרְרעֶמְׁש ןיוז

 דְנּוזעֶג:זיֹוה סאָד ןעֶזייֵלְסיֹוא טעוֶו טאָג

 .םיוא יז טעוֶו רֶע נוא בֹקֲעַי ןופ

 זיא םאוָו  דְנאַה רעֶד ןופ ןעֶזייל
 יז גוא נר נאָבּו ,ייֵז ןּופ רעקראמש

 ןעֶביױול טאָג ןעֶלעוֶו נּוא ןעֶמּוק ןעֶלעוֶו
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 418 זר הנשה שאר לש ב םויל הרומפה
 אֹלְו הָוָר ןֵנְּכ םֶׂשְפַנ הָתיָהְו רקָבּ ןאצ יִנְּב לַעְו רָהְצִי לַעְו ׁשֹוריִּת לַעְו ןָגָר
 וָרְַי םיִנקְ םיִרּוחַכּו ליחָמְּב ' תַלּותְּב חַמְׂשֶּת זָא :דוע הָוֲאַרְל ּופיִסֹוי
 םיִנֲהֹּכה שָפָנ יִתיִוֵרו ;םָנֹוניִמ יִּתְחַָׂשְ םיִּתִמַחַנו ןוׂשֵׂשְל םֶלְבֶא יִּתְכַפָהְו
 יִהָנ עָמְׂשִנ הָמָרְּב לוק יי 'ַמָא חכ ;יי םּואָנ ּועָבְׂשִי יִבּוט תֶא יִמַעְו ֶשָר
 כ :ּונָניִא יִכ ַהיִנּב לע םֶחָנִה 0 הָנֲאַמ ָהיֶּב לַע הָּכַבְמ לֵחָר םיִרּורְמַת יֵכְּב

 ט"ע שוריפ =
 טעו) רֶע סאוָו ׁשֶרְקֶמַה תיֵּב םעֶד ןיִא
 ןעֶביוה םעֶד ףיוא ןעֶרעוֶו טֶעיוּבעֶג
 ןעֶלעוֶו ייֵז גּוא ןֹויִצ זיא םאוָו גְראַּב
 םעֶד ּוצ ְךייַמ ןייֵא יונ יוזא ןעֶהיִצ יז
 ,ייז גצ ןעֶּבעֶג טעוֶו טאָג סאווָו םיִמּוג
 םעֶד וצ נּוא ןעְךאק םעֶד וצ גד לש
 יִד וצ נוא לעֶמיֹוּב םעֶד ּוצ נוא ןייונ
 טאָג סאוָו רעֶדְנּור נוא ףאָש עֶגְנֹוי
 רעֶּבייל עֶרֶעייֵז נוא ייֵז וצ ןעֶּבעֶג טעוֶו
 נוא ןעֶגיִנעֶגְרעֶפ טימ לֹופ ןייז ןעֶלעוֶו
 טְגיִמעֶזעֶג זיִא םאוָו ןעֶטְראָג ןייא יונ
 טיִנ ןעֶלעוֶו יז נּוא רעֶסאוַו טיִמ
 חמְׂשַּת וִא ,ְךאָנ | ןעֶרֶעיורְט ּוצ ןעֶרְהעֶמ
 יד ְךיִז םעוֶו לאָמְטְסְנעֶד לֹוחְמִּב הָלּותְּכ
 ּוצ ןעֶכיִלְגעֶנ זיא סאוָו לֵאָרְׂשִי תֶסְנִּכ
 נוא ץְנעֶמ ןיא ֶעייֵרְפ הָלּותְּב ןייֵא
 טיִמ ְךיִז ןעֶלעוֶו עֶטֶלַא נוא עֶגנּוי
 לעוֶו טאָנ ְךיִא נּוא ןֶעייֵרְפ רעֶדְנאַנַא
 וצ טייֵקְרֶעיֹורְמ רֶעייֵז ןעֶרעֶקְרעֶפ
 ןעֶטְסייֵרְמ ייֵז לעו] ְךיִא גּוא דייֵרְפ
 רֶעייֵז ןּופ ןֶעייֵרְפְרעֶר ייֵז לעוֶו נוא
 ךיִא נגא ןֵׁשָד םינמכס שפג יפינ] ,רֶעיֹורְט
 יד ןּופ רעֶּבייֵל יִר ןעֶטעֶזְנָא לעוֶו
 תיּב רעֶד ןעֶד טייֵקְמעֶפ טיִמ םיִנָחּכ
 נוא ןעֶרעֶוֶו טֶעיֹוּבעֶג םעֶוֶו ׁשָדְקִמֲה
 ןייז ביִרְקַמ תֹונָּבְרַק לָהיִפ טעו ןעֶמ
 ןעֶמ טעו ןופרעְד נוא םֶהיִא ןיא
 ןיימ נּוא ןעֶסֶע וצ םיִנָחּכ יד ןעֶּבעֶג
 ןעֶמעֶזְנָא ףיז ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי קְלאָפ

 0 (ט"ע רווחמ)

 ןעֶּבעֶג לעוו ְךיִא סאוָו םיִמּוג םעֶד םיִמ
 ױװץַא יו רפָא הֹכ ,םאָנ טְנאָז ױזַא ייֵז וצ
 יא לוק ןייֵא טְגאָזעֶג טאָנ טאָה
 לעָמיִה ןעֶביוה ןיִא ןעֶראוָועֶג טְרעֶהעֶג
 ְךייוועֶג ןעֶרעֶטיִּב ןעֶגיִרְנעֶגאָלְק ןייא
 ןעֶנייוו טוהט רעֶטּומ רעֶזְנּוא לַחָרסאוָו
 ןעֶנעֶז סאוָו רעֶדְניִק עֶרְהיִא ףיוא
 יִּכַע םָחָנִהְל הנֲאַמ .ןעֶראוָועֶג ןעֶּביִרְמְרעֶפ

 ןעֶרעוֶו טְסייֵרְמעֶג טיג ליוִו יז לי
 רעֶגייֵק סאוָו רעֶדְניק עֶרְהיֵא ףיוא
 רֶעייֵז ןיִא ןעֶּביְִּבעֶג טיִנ זיא ייֵז ןּופ
 יד טייְֵׁש הָדְנֲא שָרְדָמ ןיִא .דְנאַל
 ןעֶגְנאַגעֶג ןעֶנעֶז תֹוהָמָא יד נּוא תוכָא
 תֶׁשַנֶמ םאוָו םעֶד ףיוא טאָנ ןייז ִיִיַפְמ
 לבה ןיִא ץעֶג ןייֵא טְלעֶטְׁשעֶג טאָה
 -עָּבעֶגְרעֶּביִא טְלאוָועֶג טיִנ טאָג מאה
 ְךעֶגְנאַגעֶג ןיירא לֵחָר זיִא ןעֶרעוֶו ןעֶמ
 רנוּבר .טאָנ ראפ טְגאָזעֶג טאָה נּוא
 ףאָד זיא תֹונָמֲחַר ןייד םֶכֹוע לָׁש
 רַׂשַּב ַא ןופ תֹונָמֲחַר םעֶד ןּופ רעֶסעֶרְג
 ירא ּבאָה ךיִא ְךאָדהַמ ּונ םֶדָ
 זיוה ןיימ ןיִא הָרֵצ ןייֵא טְכאַרְּבעֶג
 טאָה בֹקֲעַי סאוָו סאר םּוראָו ןיירא
 רַע טאָה כל רעֶמאַפ ןיימ ייב טְניִרעֶג
 בוא ןעֶגעוֶוְמעֶנייֵמ ןּופ טְניִרעֶג ראַנ
 ךיִמ לאָז ןעֶמ ןעֶמּוקעֶנ זיא סַע זא
 ןעֶמ טאָה הָּפּוח רעֶד רעֶטְנּוא ןעֶרְהיִפ
 רעֶטְסעוֶוׁש .ןייַמ טְרְהיִפעָג רעֶטְנּורַא
 .ּבאָה ְךיִא םאוָו גיִנעֶג טיִנ נוא הל
 ןעגווושענ 13
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 ַײ םּואנ ְךְתְלּועְפִל רָבָׂש שי יִּכ הָעְמְדִמ ְךיַניֵעְו יִבָּבִמ ךלוק יֵעְנִמ יי רַמָא

 עומש ;םֶלּוכְנִל םיִנָּב ּובשו יי םִאָנ ךֶתירֲחֲאְל הֶוקִּת שיו 1 ביוא ץראמ וכבש

 יִּכ הָבּוׁשָאְו ינבישה דַמל א5 לע רֵסְוִאָו יתר דָרֹונְתֶמ םִיַרְפֶא יִּתְַמָׁש

 יתשב ֵרָי פע ִּתְקַפָמ יעדוה יִרחַאְו ִּתָמַַ יבוש יִרֲחַא יִּכ יָהֹלֲא יו הַא

 םיִעּוׂשַעַׁש דָלָי םא םיִרְפֶא 5 ריקי ןח זיִרּועְנ תַּפְרֶה יִתאָׂשְנ יב ִתמָלְכִ סו

 ט"ע שוריפ

 רָעיִרַפ ןיִּב ְךיִא טְפאָרְטְשעֶג ןעְרַאוָנְיִּב ְךעֶּביִא ְךאָנ ְךיִא ּבאָה ןעֶגיִוְׁשעֶע
 סאוָו בלאק ןייא יו ױזַא דְליוִו ןעוֶועֶג בקע סאוָו םיִנָמְס יד רֶהיִא ןעֶּבעֶנעֶג
 םעֶד עֶהיִצ ןצ טְניֹואוועֶג טיִנ זיִא לאָז רֶע יד ןעוֶועֶג רסומ ריִמ טאָה
 רעֶּבָא טְגיִדְניִזעֶג ְךיִא ּבאָה םּורָד ְךאָי ביוא וא םִע ןיִּב ךיִא 'ביוא ןעֶסיוו
 ד הָבּושָאְויִנָבישַח .ףיד ףיא םעֶּב טְנייַה רעֶדְניִק ענייד זַא ךיוא םּורעֶד טיִנ

 מא ָךיִמ לאָז ףיא ץְראַה ןיימ קעוֶו הָדֹובֲע ןייֵא טֶכאַרְּבעֶג ןיירא ןעֶּבאָה
 ְךיִא לעוֶו ןעד טסניד ןייד וצ ןעֶרעק וטְסְרעֶה זעֶג ןיירא זיוה ןייד ןיִא הָרָז
 טְסיִּב טאָנ ןייַמ ּוד םּוראוָו ןעֶרעֶקְמּוא ּוצ לחומ ייֵז גּוא ןעֶנייוַוְׁש ּוצ ךיוא
 כג ,טאָנ רעֶגיִמעֶראַּבְרעֶד ןייא ְךאָד טְנאַזעֶג ױזַא מאָנ טאָה יו רמָצ הפ , ןייַז

 .ְמּוא ןייַמ ְךאָנ ןעֶד יפסטנ בוש יֵרֲחַא טְסאָה ּוד לַחָר רצ טְרעֶפְטְנֶעעֶג נואו
 ןייד ּוצ נוא םֶסֶניִד ןייד ּוצ ןעְרעק יד ףיוא ןעוֶועֶג תּוכָז דָמַלְמ טּוג
 ּבאָה נוא ףימ ְךיִא קְנעֶדעֶּב הָרֹוּת ןייד דייַמְרעֶפ יִנָנמ ךלוק יִעְנִמ ,לֵאָרְׂשִי
 סאוָָו םיִעֵר םִיִׂשֲעַמ עֶנייַמ ףיוא הָּמָרֲח ןּופ ןעֶגיֹוא ענייד נוא ןייוֵועֶג ןּופ לוק
 ְךאָנ נוא יורו יִנְחַאְו ,ןּוהְמעֶג ּבאָה ְךיִא ןייֵא אָד זיִא םֶע םּוראוו עֶרעֶרט
 טְסּואווְרעֶד ְךיִמ ּבאָה ְךיִא זַא םעֶד םיִבֹומ םיִׂשֲעַמ עֶנייַד ּוצ רְֵׂש רעֶטּוג
 טְּפאַלְקעֶג ךיִא ּבאָה םיִאָמֲח עֶנייַמ | וא כמא ץרַאמ יכשו ,םאָנ טְנאָז יוזַא
 ןּופ רעֶנייְֵש רעֶד וו ךיד ןיימ ףיוא ןעֶרעֶקְמּוא ףיז ןעֶלעוֶו רעדניק עֶנייַד
 ףיוא הָמָרֲח רֶעייֵז טאָה סאוָו םעֶנייֵא ו ,דָנייֵּפ םעֶד ןופ דְנאַל םעֶד ןּופ
 ןיִּב ךיוא "נוא שיובמ ןיִּ ךיא ; אזא גְנּופאָה ןייֵא אָד זיִא םַע גּוא חוק
 ְךיִא םּוראָוָו ןעראוועג וממש ךעפ לי נּוא אנ טְגאָז ױזַא ףומ ןייד וצ
 דָניִז יִד ןופ דנאש יִד דייל נּוא גאָרְמ ןעֶרעֶקְמּוא יז ןעֶלעוֶו רעֶדְניִק עֶנייַד
 ץֶלַא טְנאָלְק יװַא רֶנעֶגּו ןיימ ןופ שש ,םאָג טְנאָז ץיִנעֶרְג רֶעייֵז וצ
 ייפ: ןגפ ,ףיֹורעֶד טאָג טְנאָז םִיַרְּפֶא טְרעֶהעֶג ךיִא ּבאָה ןעֶרעֶה .יִּתְעמָׁש
 ןיוש ְךיִז םעֶראַּבְרעֶר ךיִא ְפָא יל םאָד ן ןעֶנאַלְק רֶעייֵז םּוהָמ םִיַרפָא סאָד
 טְלאוָו רֶע יונ ױזַא םִיַרְפֶא רעֶּביִא רֶע וא םיִּמִבְׁשַה תֶרָשָע יד רע םֶנייִמ
 רעֶדַא ןהוז רעֶרֶעייֵט ןייֵא ןעוֶועֶג ריִמ טְסאָה טאָנ וד יפנאגינפוסו , ריִמ וצ טְנאָז
 רייר ףיא ןעוֶו ןעֶד דְנּוק לָעיִּפַש ןייֵא יא גּוא םיִרּוסְי םיִמ טְפאָרְטְׁשעֶג + ךיִמ

 ןָעגָעוו 14 26 (פ"ע רווחמ)
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 גנמתרא םֵחָר ול יִעָמ ּומָה ןֵּכ לַש יווע ונְרַּכְזָא רֹוכָז 15 יִרְּבַד יִדָמ יִּכ
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 1  ויָרבְד לֶכְּב מא לאה 8  הָּתִא ךּורָּ |
 הָרָהְמִּב ישות ׁשֶפָ תַבּולֲעַלְו ּוניֵיַח תיֵּב איה יִּכ ןויצ לַע םָחַד

 ;ָהיֶנָבְּב ןויצ חֵמַׂשְמ יי הָּתַא ךּורָּב :ּוניִמְיְב
 הָרֵהְמִּב ְךָחיִׁשְמ דָוָד תיֵּב תּוכְלַטְבּו ל הָדְבע איִבְנַה ּוהָיִלֲאֹּב ּוניַהלֶא יי נֲחְמַׂש

 תא םיִרָחֶא רוע לֲחנ אלו רז בשי אל ואָחּ לע נבל לגו אבי

 ְּורָּב דֶעְו םֶלֹועָל "ורנ הָּבְבִי אלָש ול ָהְעְּבַשְנ ףשדק םָׂשְב יב .ודובָּכ
 ;ָהיֶנְָּ ןויצ חְמַׂשְמ יי הָּתַא

 וזה ם םוי לַעְו םיִאיִבְנַה לַעְו הָדֹובֲעָה לַעְו הָרֹוּתַה לע |
 : תֶרֶאְפְתְלּו דֹובָכְל ּוניֵהֹלֶא ַײ יל ְּתַתָנָׁש זַ

 | + ט"ע שוריפ |
 ןעֶמעֶראַּבְרעֶר וא פי ,םֶהיִא ףיוא םעֶר ְכאַנ םֶהיִא ְךיִא ּוהָמ םֶהיֵא ןעֶנעוֶו
 רעֶּביִא ןעֶמעֶראַּבְרעֶד ְךיִמ ךיִא והמ יעמ ּומָה ןּ לַע .ןעֶקְנעֶרעֶג רעֶמיִא רעֶה
 :םאָנ טְגאָז יוזא םֶהיֵא ײעְרעֶג עֶנייֵמ ןעֶמּורְּב םעֶד רעֶּביִא 9

 ---< >< עי
 ו 5 6 (8'/ רווחפ)
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 { הֹויִכְּב עָסיורְג טיִמ תועיקְת ראַפ ןיי1 לֵלָּפְתִמ לאָו רעֶדעֶי סאוָו הֶּלֶפ ץיינ ןייֵא

 רעֶה רעֶד טְסיִּב גד פ?ש יִׁש ונֹוּבִר
 ּוד ,טָלעוֶו רעֶצְנאַג רעֶד ןּופ

 טעוֶו םַע זַא ןעֶמאַּבעֶג זַנּוא טְסאָה
 רפוש ןעֶמ לאָז הָנָׁשַה שאר ןעֶמּוק
 לֵאָרְׂשִי קְלֹאָפ ןייד ריִמ נוא ,ןעֶזאַלְּב
 ןעֶזאָלְּב ּוצ 'טְרעֶרעֶפעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה
 יִדָּכ ,ןָא לֹולֶא שְךוח שאר ןּופ רפוש
 לאָז רֶע ןעֶׁשיִמְרעֶפ ןמש םעֶד לאָז ו ןעֶמ
 רע ןעוֶו םּוראוָו ןע יקעֶרְׁשְרעֶד ְךיִז
 םיֹורְג רֶע טאה רפוש םעֶד טְרעֶהְרעֶד
 עָּביִל עֶנייֵר דא טְסייוֵו רֶע ,טֶכְראָּפ
 ֹוזַא רָפֹוׁש םעֶד ןעֶרעַהְרעֶר רעֶרְניִק
 באח נוא הָבּושִּת לאַּ ייֵז ןעּוט

 רעֶטּוג ןייד ןייז לאָז טאָג רעֶּביִל
 יְםעֶראַּבְרעֶד םיֹורְנ ןייד טיִמ ןעֶליוִו
 לאָז רפוש ןּופ לוק סאָד זַא טייק
 ןעֶמייֵרּוצ נּוא ריִד לא ןעֶמּוק ְךייַלְג
 תא ,זָנּוא ןופ תוריזנ עֶזייֵּב עֶלא
 םאוָו םיִתיִמְׂשַמ עלא ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ
 עֶשיוִוְצ רייֵש ןעֶׁשיוִוְצ ןייא ןעֶכאַמ
 רעֶזְנּוא זַא ריד ןעֶשיוִוְצ נּוא זְנּוא
 ראַפ ןעֶמּוק ףױרַא טיִנ ןעֶק טעֶּבעֶג
 סאָד ןּוהְטַּפָא טְסְלאָז ּוד נּוא ,ריִד
 נּוא ,זְנּוא ןּופ טייֵקְנעֶטְסּולְ עֶוייֵּב
 טְסעוֶו ּוד זַא ֶּגעֶלְרעֶר ןעֶלאָז ריִמ

 יי ןעֶזאָלְּב רָפוׁש ןעֶסיורְג םעֶד טיִמ
 נוא עֶנעֶריֹולְרעֶפ יד עֶלַא ןעֶלְמאַז ּוצ
 לֵאָרְׂשִי קְלאַפ ןייב ןּופ עֶנעֶסיֹוטְשְרעֶּפ
 ןעֶלאָז ריִמ וא , ןיירא לַארְשי ץֶרָא ןיִא
 הָניִכְׁש עֶגיִלייֵה ןייד ןְהעֶז וצ ןייַז הבוז
 רעֶפְלעֶה ןיימ ןייַז טֶסְלאָז ּוד נּוא
 םאנ רעֶּביִל ,רעֶציִׁשעֶּב ןיימ נוא

 ןייז םָתְרְמ זְנּוא רעֶּביִא ףךיר טְסְלאָז
 | רעֶזְנּוא ןעֶרעֶהְסיוא טְסְלאָז ּוד גוא

 16 96 (מ"ע רוזחט)

 עֶרעֶזְנּוא .רעֶגְנעֶלְרעֶד גּוא טעֶּבעֶג
 יֵרעֶפ ןעֶנעֶק ןעֶלאָז ריִמ זַא ןעֶרְהאָי

 טְכעֶרְמּוא ןעֶּבאָה ריִמ םאוָו ןעֶּמְכעֶר
 קעוֶוְרעֶד נּוא ,ריִד ןעֶנעֶק ןּוהְטעֶג
 ןעֶנעֶק ּוצ רעֶדיִו ץְראַה רעֶנְנּוא
 יונ זנוא ןעֶרעֶל נוא ,ריִד ּוצ ףיז

 ןָטֵׂש םעֶד רְנייַפ רעֶזְנּוא ןעֶלאָז ריִמ
 ּדְננא ףיוא טיִה רֶע סאוָו ןעֶכעֶרְּב
 מאָנ רעֶּביִל םורָד ,ןייז וצ גְרטְקִמ
 !םֶהיֵא ּוטסְלאָז רפוש לוק םעֶד ןופ
 ךעֶנעק םיִנ לאָז רֶע ןעֶלאַפ ןעֶבאַמ
 .ןייַד ףיוא זייַּב ןעֶרייֵר ּוצ ןייטשפיוא
 ןּופ לוק ןעֶמְׁשְרֶע ןיִא ,לֵאָרְׂשִי קְלאַפ
 ןעֶרעֶו טְכאַרעֶג לאָז רפוש םעֶד
 םָהָרְבַא ןּופ תּוכְז רעֶר ריִד ראַּפ
 :םעיד טיִמ נּוא ,רעֶטאָּפ רעֶזְנּוא
 לאָז רָפֹוש םעֶד ןּופ לוק ןעֶרעֶדְנַא

 קֶחֶצִי ןופ תּוכְז רעֶד ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג
 לוק ןעֶטיִרְד םעֶד טיִמ גּוא .ּוניִבָא
 רעֶר ןעֶרעוֶו טְכאַדעֶג לאָז רפוש ןופ
 נּוא ,רעֶמאָפ רעֶזְנּוא בֹקֲעַי ןופ תּוכְז
 ּומְכאַדעָנ לאָז לוק ןעֶרְרעֶפ םעֶד טיִמ
 .ְךֶלֶמַה דוד  ןּופ תּוכְז רעֶד ןעֶרעוֶו
 הָעיִקְּתי ןעֶסייֵה סאו םיִרָדְס רֶעיִּפ יִר
 ןעֶלאָז ייֵז , -הָעיִקְּת הָעּורְּת םיִרָבְׁש
 תיֹוא .תּוכְז םיִנעֶרעֶטְלֶע עֶרעֶזְנּוא
 ןָמָׂש רעֶר נּוא ריִד ראפ ןעֶגְנעֶרְּב
 ןופ ,ןעֶּבאָה טיִנ טְכאַמ ןייק לאָז
 +ןעֶרעוֶו ְךָאְלַמ רעֶטּונ א לאָז םֶהיֵא
 ;קְנאַד רעֶּביִא זְנּוא ףיוא לאָז רע גּוא
 ןּופ ןּוהְמ טְסְלאָז גּוא ,ןעֶרייֵר םיִטּוג
 גוא ןעֶגעוֶו ןעֶמאָנ ןעֶניִלייֵה ןייד
 ןעֶמּוג וצ ןעֶּבייַרְשְנַא זָנּוא טְסְלאָז
 טְמּוק אָד סאוָו רהאָי םֶעייֵנ םעֶר ןיִא
 וצ , לֵאָרְשִי לכ ףיוא וא זְנּוא ףיוא

 הסנרפ
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 עְרעֶנּוא נּוא , רייֵרּפ עֶסיֹורְג 'ןעֶנייוו ,ַוְר טיִמ נוא טייער א עפָׁש
 הָמְקִנ ןייק זְנּוא ןָא ןעֶלאָז םיִאָנׂש | טיִנ לאָז ְךיִא זַא ,ריִרָפ טיִמ נּוא
 זנוא ןעֶׁשיוִוְצ לאָז םִע זַא ןעֶּבאָה | לאָז ךיִא נּוא ,הָּפְרֶח ןייק וצ ןעֶמּוק
 הָכָרּב טְרֶעייֵנ גיִרְק ןייק ןייז טיִנ ןענעק לאָז ְךיִא זַא הָחּונְמִּב 4
 םעֶד ןיִא .גוא ,םולש נוא הָחָלְצַה | לאָז נוא ןעֶמאַנ ןעֶגיִלייֵה ןייד ןעניד
 ְךעֶנ ריִמ ןעֶלאָז םולָׁש ןּופ בו ,ּבאָנשיִנִׁשְטְנעֶמ ןייק ןעֶפְראַדעֶּב טיִנ
 ,ןעֶרעוֶו ןעֶפְלאָהעֶג רֶלאַּב גוא | יעָג מיָנ ןעֶלאָז רעֶדְניִק עֶרעֶזְנּוא גוא
 ןֵמָא (ןעֶּבעֶל רעֶננּא ייּב ןעֶרעוֶו טְרעֶניִמ

 דק, 9665/2777

 ,רֵפֹוׁש תעיקת רֶדֵס
 ;לֶהאָמ ןעֶּגיִז רֹומְזִמ םעֶד ןעֶמ טֶנאְז ,רָּפֹוש תַעיִקְּת ראפ

 ((מ םילהת)

 ,םָכ ּועְקִּת םיִמַעָה לָּכ :רֹומְזִמ חרק יִנְבָל ַחֵצַנְמִל
 ,אֵרֹונ ןויִלָע יי יִּכ :הָנְ לֹוקְּב םיהלאכ ועיִרָה

 םימאלּו ּונֵּתְחַּת םימע רַּבְדִי :ץֶרָאָה לָּכ לע לֹורְג ְךֶלֶמ
 רֶׁשֲא בקע ןֹואָנ תֶא ּונֵָלֲחַנ תֶא ונָל רחבי: וניִלְנַר תַחַּת
 ;רֵפֹוׁש לֹוקְּב יי ,הָעּורְתִּב םיִהְלֶא הֶלָע :הָלֶס בָהֶא
 לָּכ - 1 :ּורמז ונכלל ורְמַ ,ּורָמַז םיִהֹלֲא ּורמז

 עי ראו א, 566
655 55 

 ןח תיול
 ,ןייֵטְׁשְנייַא םֶהיֵא ייַּב לאָז רֶע ןעֶמעֶּבעֶג םְדאָטְׁש א ןיִא ןעֶמּוקעֶג זיִא רודה לֹודָנֲא םֶהיֵא רֶע טאָה ,רֶּבְכִ שיא א זיא סאָד בָרַא ,לשמ יִּפ לע ןְהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶּבעֶג זַא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טאָה תי הלַעַּב ןייֵא ראָנ רעֶמְרעֶו עֶגיִלייֵה עֶזיִד ןעֶלעוֶו ,טְנעֶקעֶג טינ םֶהיִא םאָה רעֶנייֵק סאוָו ריִמ ,'וכ ףֶכ ּועְקִּת םיִמַעָה לַּכ 'וכ חצנמל |

-- 
 רעד

 : גאט ןעֶטְׁשְרע םעֶד ייּב ריג טְניִפעֶג ,"ַחְצַנְמַל , ןּופ שטייט יִד דְנגא , "רפוש תַעַיְקְת , ןופ םימלפ יד
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 :הָרַפְּפ עֶיִד טְגאָו טקות לַעַּב ועָד

 יאלאו קתצי יהלא םֶהָרְכַא יֵתֹלֲא ץֶרָאָה יֵהֹלאָו םִיַמָׁשַה יָהְלָא ַײ יִנְפְלִמ ןוצְר יִתָי
 םיִתָרָׂשְמ םיִרֹוהְּמַה םיִכָאְלִמַה לָּכ יל חַלֶׁשִּתֶׁש אֵרֹונַהְו רֹוּבִנַה לּודְנַה לֵאָה .בֹקֲעַי

 (היפיצפ) (היצפצפ) לֹודְנַה ךָאְלַמַה לֵאָרְׂשִי ְךֶמֵע תֶא תוכל םיִצָּפְחַו םֶתּוחיִלְׁשִּ םיִנָמָאְנה
 ְךֶאְלַמֲה תֶאְו רָפֹוׁשַּב לֵאָרְשִי ָךֶמַע ןיעֶֹּתׁש תַעְּב לֵאָרְׂשִי לש ןֶהיֵתֹייִכְז איִצֹוהְל הָנּומְמַה
 ןֶמָשַה תֶא תיעְבהל 5אר שו לש ןֶהיֵתֹויִכְו עיִמָשַהְל הָנּומְמַה ךאְלַמַה (שבשתו לֹורְגַה
 תֶא םיִלָעַמַה הֶעיִקְּתַה לע םיִנּומְמַה (לאינרדה) .םילורגה םיִכָאְלַמֲַה תֶאְו םֶחעיקְחּב
 ְךָאְלַמַה תֶאְו הָעּורְּתַה לַע הָנּומְמַה (לאישמשנ ְךֶאֶלַמַה תֶאְו ָךֶרֹוכְכ אֵסַּכ ינפל ּוניִתֶעיִקְּת
 ּוניֵתְעיִקְּת תֹולֲעַהְל םֶתּוחיִלְִּׁ םיִנָמּוזְמ תֹויְהָל (ת"רשת) לע הָנּומְמַה (לאינפרות 5אטסרת)
 לָׁש ֹורְּפַאְּב ֵּכַּתְסִחְו םיִמֲחַר לֵאָרְׂשִי ָךֶמַע לַע אֵלָמִתְו רבב אֵמִּכ יִנָּפְלְו תָכֹורְּפַה יִנפל
 םֶהָל םֵנָּכִתְ םיִמֲחַרָה תַדְמְּב ₪ םִע גַהְנְתִתְו ַחַּבְזִמַה יֵּבִג לַע רּובְצַה ניבא א

 ' ; תירְּבַה רָבז הָתַא ךּורָּב ; תיִרְּבַה |

 ּלֹוגְיְו ּוניֵלְעַמ ְךֶסֵעַּכ תֶא ְךיֶמֲחַר ּוׁשְּגְכִיֶׂש ּוניֵתֹובֲא יַהלאַו ּוניֵהֹלֶא ַײ ְףיֶנְפְלִמ ןוצְר יהי
 תַרָמַמ םֶהיֵתֹועיִקְּת יִרָי לַע םֶהָל ְףֹופֲהַתְו ףיֶנָּב לַע םֵחַרְתּו ךיֶהֹודִמ לַע ְךיָמֲחַר

 לַע אֵסָּכִּב םיִקּוקֲח םֶה יִהָיְו תובא תֶׁשֹלְׁש תּוכָז םֶהְל רֹוּכְזִתְו םיִמֲחַרָה תַדְמִל ןידה
 ןֹוָעְו אָטַח לָּכ בֵּבִעַי לֵאְו ,םייַּתְנִּב בקַעָי ,ֹורְנְנְּכ קחצי ,שארב םֶהְרְבַא םֶתֹודְלּוּת רדמ

 :ןֵמָא ,ּוניֵלֲע םֶחְרְתּו ףיִנָפְל ּונֵצֵרְתּו ןידה תַרּושְמ םיִנְפִל "הל םֵנְּכִתִו

 ס"סכס רט ?ירממיגכו ר"פוקס הירטמיגכ ?וס (םתקנא) . תועיקתס לע סינותעס סיכפלעס ןלא
 סעורת . סירכסס ת5 סנעמ ?וסו (לאוהי) ר"ק ֿפירממינכ סירכט . רפושס ת8 סנעמ לוס

 לאינרדה %ירטמינכ סעיקת . סעורתס תֿפ סלעמ .ֿפוסו םרזת ?ט רס ?וסו ל"אישטש םירטמינב
 .סעיקתס ת5 סנעמ לוס סג (ףרשה) 6ירטפיג סעיקת . סעיקתס ת6 ןילעמ ססו , ןופלדנסו
 ססכ ?טכורו םררע קת זחואה סנ .סעיקתס לע סנוממ ןכ ומכ . סעיקת ירטמינכ ם"תספ
 רפסכ בותכ ית65מ סו לכ .רפומט ת6 סילעמ ססו סימקר תדמלו ןילס תדמ) סיכומ ססט תומס

 : (תירבה תוחול ינשמ קתעוס) . ןשי

 :ס"כ ,ןמיסו ןמיס )כ ןיכו סכרכס תעטכ רפושס תוסכ) עקותס ךירצ

 :לֹוק ףיוה ַא טיִמ םיִקּוסְּפ עֶזיִד טְנאָז ןעֶמ

 :הָי בחְרְמּב יִנְנֶע הי ִתאֶרָק רַצַמַה ןמ
 | .ןטש ערק ת"רט 195 סיקוספ סקס רפפוו

 ₪39 ;יתַעְושל יִתָחְורל דנא םֶלֲעַּת לַא ָּתְעָמְׁש ילוק
 ו 9959 :לדצ טפשמ לכ םֶלֹועְלּו תָמָא ְּךֶרֶבָד שא :
 .(בבק טיק םש) ;םידז יָנּוקְׁשִעַי ילַא בוטל ְךֶדְבֵע בֹורֲע

 ₪ 99 ₪ ; בר לֶלֵׁש אֵצֹומִּכ ְךֶתָרְמא לע יִבֹנָא שש
 ןח תיול

 םייֵטְׁש רֶע ,בְר םעֶד ייַּב זיִא רֶע בּוׁשָח א יו רֶהאוָועֶג ריִעָה יֵדְּבְכִנ יִד ןעֶנעֶז ְףאָנ רע"
 .יר ןעֶּבאָה ,םֶהיִא ייַּב ראָנ םעֶנייֵק ייַּב טיִנ 5ודְנַא םלוע ןֹואְנַא זיִא סאָד זַא ןעֶר ןאוָועֶג

 נּוא ,םֶהיֵא ןופ טְכאַלעֶג ריִעְָה יִדְּבְכִנ טְמּורעֶג ייַּכַהילַעַּ רעֶד ְךיִז טאָה , רודה
 ןעבאה 9 241 (8"ע רוזחט)

, 
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 (הקטיקפש) :ינדמל ךימפשמו יי יו אנ הצר ית תובדנ

 ערק תויתוא ססיניב כרועמו "יוס פ"כ ססו ָהְניִסַהש ו ַחֵעֹוָבֲהְקִי תופס יג יי ןיוכ+
 :ןטש ערק טס)מ ת"רט סיקוספס 6 רעסי כ"עו ןטסס ערקנ ןמס ערק תויתוֿפ י"עט ןטש

 : ןעֶכאָו םיֹורַא טיִנ רֶע לאָו תומש יד רָהאנ , הָלְפְת עֶויְר טְגאָו עקות לַעַּב רעד

 םיִאְצֹויַה תֹומָׁשַה ּולֵא תּוכזְּבֶׁש טֶּפְׁשִמַה יַהֹלֲא ּוניֵתֹובָא יֵהֹלאֵו ּוניֵהֹלֲא ָ!! ְךיֶנְפלִמ ןֹוצָר יהי
 רֶסֵאַמְמ , םָאיִצות, רֶסע ךֶּוהְּפ, (םתקנא) ְךיִּפַצְמַה -תַעּוׁשִּת ברק, אנע לא, ת"רמ

 ַּבִקְו ; םיִׁשָקֹוי א הָלָר , (םיספספ) םיִּפַצְמע ףֶניִמְי ; םיִמּוס; חַתֶּפ ; םיִעֹוס, הָדְּפ, (םתספע
 ְךיָמֲחַרְּב עַרְקִתְו ךיֶנָפְל ןֹוצָר תע הָּתַע הָיְהִיָש (םיסנויר) וניִתְלְּפִמ, ּהָי , ךימְס, םיִצּופְנ.
 דַע לֵאָרְׁׂשִי ףךמֹע ןיִבּו ֶניֵּב םיִליִרְבַמ םָה רֶׁשֲא םיִכָסְמַה לָּכ 'םיִּלֹודְנַה ָךיֶדְסֲחַו םיִּבַרָה
 ןמש יִּפ םותס .לֵאָרְׂשִי ךֶמֵע לע םיִניִרְּטִקְמַהְו םיִניִטְסַמַה לב ְךיֶנְפְלִמ רֵבֲעַהְו :הָזַה םֹויַה
 ַעֵמֹוש טֵּפְׁשִמַה ימלא ְךֶלֶמֲה יַהֹלֲא ּףֶמֵמֹורָא ּוניֵניֵע תֹויּולִּת ְךיֶלֵא יִּכ ּוניֵלָע ןיִמְסִי לֵאָו

 : םיִמֲחַרְּב לֵאָרְׂשִי ֹומַע תַעֹורְת לוק

 :קּוסָּפ ןעֶויִד עקות לַעַּב רעֶד טְגאָו ףיוא

 { רפוש לֹוקְּב יי הָעּורְתִּב םיִהֹלֲא הָלָע

 :ןָמָא ראָנ ,ֹומְש ְךּורְבּו אּוה ּורָּב ןעֶרעֶּפ יָמְנָע םיִנ ראָמ ןעֶמ ןוא ,רֶפֹוׁש טְזאָלְּב ןעֶמ ןּוא תֹוכְרְּב יד טְנאָז עקות לַעַּב רעֶד

 רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא ,ָ! הָּתַא ְךּורְּב
 לוק ַעֹומְׁשִל ּונְוִצְו ,ויָתְֹצִמְּב ּונָׁשְרַק
 :רפוש

 ונמיקו ּוניחְחש .םֶלעָק ְךֶלֶמ ּוניֵהלֶא יי התא וב
 :הזה ןמזל ּונָעיִגְַ

 ;סנעמל סוסי רפוסס יפ סג ויפ 26 ןימי 722 עוקתל כומ

 : העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת
 : העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת
 : העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת

 אי בש
 ןה תיול

 ,אָיָנַסְּכַא עֶרעֶדְנַא ןייק טאַהעֶג טיִנ טאָה בֶר סאָוװ הָמֹוׁש יד טְנאָזעֶּב םֶהיֵא ןעֶּבאָהְ/
 , "9 ייּב ןעֶנאַטְׁשעֶג רֶע ויִא רעֶּביִרעֶד רעֶד לייוַנעֶּג ןעֶד ,םָנָחְּב ףיד יד טְסֶמו

 רשבא | 8 27 (ג"ע "רוזחמ)

 ג "ו מ 6",
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 { ס"כקס לכ סמ קוסו סנעמ) תכרפס ת6 סלעמל ?וסו תכרפ םירטמינכ ק" רשק

 חָעיִריִּב תָמְקּורְמ אָהְּת ןיָעְקות ּנְַנֲאָׁש ת"רשת תַעיִקְּתֶׁש ְךיֶנְפְלִמ ןֹוצָר יִהְי
 עושי] ליז ּוהָיְלֶא ידי לַע ּתְלַּבַקָש םָׁשַּכ ,ל'אימרש הָנּומְמַה יִדָי לַע

 + םיָמֲחַרָה לַעַּב הָּתַא ְךּורָּב : : מחר גניִלֲע אֵלֵמְתִו ט"ממ יֵׂשְו םיִנֵּפַה רש

 : העיקת ..םירבש ,העיקת
 ;העיקת ,םירבש ,העיקת
 : העיקת . םירבש ,העיקת

 | בש |

 : (ק"שקה) ת6 סנעמ ?וסו הישרש 6רקנס ר לט סט סו רק םירטמינכ ק"שק

 ּהָנָמִס הָרָמֲע הֶׂשֲעַּתֶׁש ןיִעְקֹוּת ןנחנאש ת"שת ת תַעיִקְּתֶׁש ףינפלמ ןוצר | יִהְי
₪ 

 תואָבְצַה יַהְלַא שארַּב בֵׁשֹויְו הלוע תויהל \הישרש) הָנּומְמַה יִדָי לַע

 :םיִמֲחַרָה לעב הָּתַא .ךּורָּב < ;םיִמֲחַרְּב וניֵלֲע אָנַמְת ,הָבֹוטְל תוא ו ונָמַע הֶׂשֲעַיְ

 העיקת ,העורת . העיקת
 : העיקת .,העורת , העיקת |

 : הלודג העיקת .העורת , העיקת
 6664 שיש" יש "לאל ירא יי ש"ס שי יו

 יע שוריפ = | ןח תיל
 טְניִליוִוייַּב ןייז לאָז סֶע ןֹוצָר יהי םֶהיֵא לאָז זְנּוא ןּופ רעֶרעֶדְנַא א ןעוֶו רעֶּכָא

 נּוא טאָנ ןייַמ טאָג 'ריד ראַּפ רָצ לאו : אנס ףיֹוא עֶמעֶּב ןעֶנעֶנעֶג
 םאָר זא ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןופ טאָג ,ריִד ּוצ םיִנ םעֶנעֶי ּוצ ןעֶנְנאַגעֶג ןעֶנעוֶועֶג

 ,ןעֶזאָלְּבעֶג טְנייַה ןעֶּבאָה ריִמ סאו הָעיֵקְּת הָעּורְּת םיִרָבְׁש הָעיִקְּת ןעֶזאָלְּב
 ױזַא ףיֹורעֶד טְצעֶזעֶג זיִא סאוָו הָנּומְמ םעֶד ְךרּוד ןעֶמעֶגְנָ ייֵז טְסְלאָז
 ןעֶלּוּפְרעֶד טְסְלאָז נּוא , ּוהָיְלֲא ְךֶרּוד ןעֶמּונעֶגְנָא טְסאָה יִד יונ ליואוו
 לַעַּב טאָנ וד טְסיִּב בי ולעֶג הַָא דּוָכ ,טייקְמיִראַּב ְךעֶד זנוא רעֶּביִא

 ; םיִמֲחַרָה

 ןופ טאָג גּוא טאָג ןיימ טאָנ ריִד ראפ טְניֵליוִוייַּב ןייז לאָז םֶע זייל יִהְי
 רימ סאו הֵעיקּת 'םיִרָבְׁש הָעיֵקְּת ןעֶזאַלְּב םאָר זא ,ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייַב

 סאו ףאְלַמ םעֶד ףרּוד ןיורק ןייֵא ןעֶכאַמ וטְסְלאָז ןעֶזאַלְּבעֶג טְנייַה ןעֶּבאָה
 .ןעטוג ּוצ ןעֶכייֵצַא זְנּוא טיִמ ןּוח זמ טְסְלאָז נּוא ,טְצעֶזעֶג םעֶד רעֶּביִא זיִא
 טְּבּולעֶג יו .טייֵקְמיִראַבְרעֶּד זְנּוא רעֶּביִא ןעֶלּופְרעֶר טְסְלאָז נא אלמא

 ; םיִמֲחַרָה לַעַּב טאָנ ּוטְסיִּב
 ןכבו | 4 2% (ט"ע  רווחמ)



 421 איר רפוש תעיקת רדס
 וע ךכ ה "היעשי םירטתינכו (ק"רק) סלעמ 8וסֹו וטל רוכז א איבנה והילא ֿפירטמינּכ ק"רק

 : ן"ורטטמ סינפס רט לט |

 םיִכָאְלַמֲה ּולֵא ּולֲעַיִש ּוניֵתֹובָא יֵהֹלאָו ּוניֵחֹלֶא יי ְךיֶנָפְלַמ ןֹוצַר יִהָי ןֵכְבּז
 ת"רשת ןֵמּו הָעּורְּתַה ןֶמּו םיִרָבְׂשַה ןֵמּו הָעיִקְּתַה ֵמּו רַפושַה ןִמ םיִאָצויַה

 לַּכ לַע רֵפְַל נָדֲעַּב בוט ּציִלְמַיו ףרובּ אָמְכ ִנָפָל ת"רת ןֶמּו ת"שת ןֶמִּז
 : ניתאטח

 :ןוכְלהי ְךיָנָּכ רואב יי הָעּורְת יֵעְדֹוי םִעָה יִרְׁשַא להקו ןזח

 תָרֵאַפְת יִּכ :ומורי ךתקדצבו , םויה לַּכ ןו ןוליני ְךְמָׁשְּב

 :ּוננרק םּורָּת ָךְנֹוצְרִבּו ,הֶּתֶא ומְזָע

  :הֶלֶס ְךּולְלַהְי דֹוע ,ּךִתיִב יֵבְׁשֹוי יִרְׁשֲא
 : ;ויָהֹלֶא ייש םָעָה יִרֵׁשַא ול הָכַּכָׁש םַעָה יִרְׁשַא

 םּוי לַכְּב :רֶעְו םֶלֹועְל - ףמש הברבאו ,ְךֶלֶמֲה ימלא ףממורַא ,דִוָָל הָּלִהְּת
 ותל ,ראָמ לֵלְהִמּ יי לודנ ;רֶעְו םִלֹועְל + ףמש הָּלְלַהֲאַו כרב

 , ו דּובָּכ רדה ; : ודיני ו 3 חַבְשי .רֹודָל ₪ 3 יא

 ןח תיול ט"ע שוריפ -
 רעֶטייַו בָר רעֶד זיא םּורַא רֶהאָיַא ןיא ןייַז לאָז יוזא גוא וצו ו ןֵכְבְּד

 ןיירא םאמא ו רע יא שוק ןיימ טאָנ ריר ראפ טְניִליוועֶּב
 2 ןעֶבאָה וא טאָטְש ןופ םיִריִבְג : נא "עסֶָע עֶרעֶזְנּוא ןּופ טאָג נוא טאָג
 ןֶעייֵג םאוָו םיִכָאְלַמ יִד סאָד ןעֶר
 הָעיִקּת ןּופ ּוא הָעיִקְּת הָעּורְּ םיִרָבְׂש הָעיִקְּת ןופ גוא רפוש םעֶד ןופ ףיוא
 ייד ראפ ןייֵג ןייַרַא ןעֶלאָז הָעיִקְּת העור העיקּת ןופ גּוא הָעיִקִּת םיִרָבָׁש
 יעָנְרעֶפ ּוצ רול .םיִציֵלְמ  עַמּוג זְנּוא ראַפ ןייַז ועלו ייָז וא דוכָּבַה אָמְּב

 ;ןֵמָא ,דֶניִז עֶרעֶזְנּוא עָלַא ףיוא ןעֶּב
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 יֵּפ רֵּבַרְי יי תַלְהֶּת ;ריִמְׁשִי םיִעָׁשְרַה ל תֶאְו ויָבֲהֹא לָּכ תֶא יי רָמֹוׁש
 רעו הָּתַעָמ הִי ְֶרָבָ ונְתַנֲאַו :דָעְו םִלֹועְל ושרק םָׁש רשֵּב : ְךֵרֶביִנ

 ;ּהָיּולְלַה םלוע

 ;ֹודֵבָל ֹומְׁש בֶנְׂשִנ יִּכ יי םש תֶא ּולְלַהְי ןוח
 לָאְרְשַי יֵנְבִל ויָדיִסֲח לֵבָל הֵלֲהָּת ומעל ר םֶרֵיַו םִיָמָׁשְו ץֶרֶא לע ודוה להק

 | ;ּהָיּולְלַה ובורק םַע
 דאָׂש : הָלָס בקעי יִנָפ יִׁשְקַבְמ וישְרוד + לֵכֵּת ּהָאולְמּו ץֶרָאָה ָי ייל רֹומְזִמ רַוָדָל

 | םלוע יחתפ ואשנהו כשר םיִרָעֶׁש םימי לע אוה יִּכ :ּהָב יבשויו |
 רובָּבַה ְֶלֶמ הז יִמ 1 :דובְּבַה ףלמ אביו הָלֲעַי יִמ :ָהֶנְנֹוכְי תֹורָהְנ לַעְו ּהָדָמְי
 ואש : הָמָחְלִמ רֹוּבָנ יי רֹוּבָנְ זּוזֲע 4 יִקְנ ושרק םוקמְּ םּוקָי יִמּו יי רַהְּ
 אֹבָיְו םָל לוע ִחְתַּפֹי ואׂשּו םֶכיֵׁשאר םיִרָעְׁש אושל אָשְנ אל רֶׁשֲא בבל רבו םיפכ
 רוכָּבַה ךֶלֶמ הָז אוה יִמ : דֹובַּכַה למ הָכָרְב אָׂש י ;הָמְרִמְל עַּבְׁשִ אלו יִׁשִּפַנ
 :הַלָס דובָּכַה ְךֶלֶמ אּוה תֹואָבְצ יי רוד הֶז : עי יַתְלאמ הקָדְצּו יי תֶאַמ

 : םאָד ןעֶמ טְגאָז ׁשֶדֹוק ןֹורָא ןיִא הָרֹוּת רַּפַס םאָד ןייבא טְלעֶמְׁש ןעֶמ ןעוֶו

 הָּתַא ךֶתָהּונְמַל יי הָמּוק :לֵאָרְׂשִי יַפְלַא תובְבָר יי הָבּוׁש רַמאֹי הֹחְנְבּו
 ָרְבַע דוד רּוכֲעַּב :ּוננרי ףיריסחו קֶדֶצ ּוׁשְּבְלִי יָה זֶע ןורַאַו

 םייח ץֵע :ּובֹוזֲעַּת לא יִתָרֹוּת םֶכָל יִּתַתָנ בומ חקל יִּכ :ףֶחיִׁשְמ יִנָּפ בֵׁשֵּת לא
 ָהיֶתֹוביִתְנ לָכְו םענ יֵבְרַד היֶכָרְד :רָׁשֲאֶמ ָהיֶכָמֹותְו ּהַּב םיִקיִזֲַמַל איִה

 ;םֶדֵקִּ ניי ׁשֶדֵח הָבּוׁשנְו 'ךיֶלֵא יז ּונָביִשַה :םולש

 .ףסומ םדוק רובצ חילשל הלפת
 תֹולֲהְּת בֵׁשֹוי דַחַּפִמ דַחְפִנְו ׁשֵעְרִנ ׂשַעַמִמ יִנָעַה יִנְנַה

 לֵאָרְׂשִי ומע לע ויָנָפְל ןֵנֵחְתִהְל דֹומֲעַל לֵאָרְׂשִי
 ןֵכָל .ףכל ןּוגָהְו יאֵדְּכ יִניֵאָׁש יִּפ לע ףא .יִנוחְלַש רֶׁשֲא
 לעשער ר"מ

 ח תיול
 ףיִלְרָע ךימ טאָה רֶע ןעֶד ,ׁשְטְנעֶמ רעֶד ףֵטָנָע ,ןייֵטְׁשְנייֵא ייֵז ייַּב לאָז רֶע ןעֶטעֶּבעֶג

 טְסיִועֶג טאָה רֶע רעֶדייֵא ןעֶטְלאַהעֶג =עֶרְנֶעְרעֶפ טיִנ לעוֶו ָךיִא בֶר רעֶד טְרעֶפ

 עלא ןעֶּבאָה לְהאָמְטְסְנעֶד , ןיִּב ףיִא רעוֶו רֶעייֵז טְלעֶפעֶג ריִמ ,עַיְצְנאַטְס ןיימ ןעֶר
 (העועג --

 .גאָפ ןעֶטָשְרֶע םעֶד ייַּב ךיו טְניִפעֶג ,יִננֶה ןופ שטייט יִד
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 יִעָשְפְּ מל לֵאְו נָא טשופו אטוח יּכ יֵתֹונֹוֲעַּב ם |
 ןקָז תֶלַפְתַּכ יִתָלִפְּת לבו ם םָּב שֹובֲא לֵאְו יִב ושובי לאו |

 תַעַרַּב ברועמו םיִעְנ ֹולֹוקְו לֶדְנִמ ונקזו | האָנ גוקרַפּו ליג
 ונֵלָנְר אנ יִהיִו ינניטשי ב5 ןמשִּב רעֶנֶתו .,תֹויִרַּבַה םִע
 לֶכְו : הָבֲהַאְב הָסֵכְּת ּוגיֵע שפו ,הָבֵהַא אך הנולד א'נ)

6% 09 9 

 םיִכֵאְלַמַ לכַמ יהא רֶׁשֲא הָיְהֶא לע ל יא אֵרֹונַהְו
 ְךֵרֹובְכ אסכ ינפל יתלַפת ואיִבָי .תולפת יִלֲעֹוּפ םהש
 םיִדיִסֲחַהְו םיקידצה ל רּובֲעַּב ְךיָנָפָל התא וציִפיו
 ארונהו לֹודְנַה ךמש דֹובָּכ רּוכֲעַבו םיִרָׁשיַהְו םיִמיִמְּתַהְו
 ָךּורָּב ;םיִמָחַרְּב לארשי ְךֶמַע תַלֵפְּת ַעֵמֹוׁש הַּתַא יב

 ;הָלֵפְּת עמוש הָתַא

 .ץ"של תרחא הלפת דוע

 ויפנומנ ו"ווב) יִבָבְל ץֵמַא ןוצָרְּב יִתָעְוש בק ןויִלֶע ףךָלָמ ירש ןֵמֲאָנ ְךֶלֶמ לא
 רֶׁשֲא םויה עַמְשּ יִלַע םחר ןּונחו םּוחַר קָדָצ טפוש תמא ןיב יח לא (ו"ווכ

 | ֹולְבָתְ יִתָלָפְתִּב יִמָע םימיפסמה יִתָדֲע דַעְבּו יִתיֵּב דַעְכּו יִדֲעַּב ריִּתְעַא
 לֵאָרְׂשִי מע .םּויה ּולְלַּפְתִיֶׁש תויקנהו תֹורָׂשְיַה תֹולָפִּת לכ םִע ּונֵתָלִפְּת
 אלש (הָשנמ א'ג) הָׂשמ .תַלָפְתָל לבקש ומְּב ךָרֹובְכ אֵסְּכ תַחַּת טלבו
 יי יי ףיִנָפְל יבל ןֹויְגָהְו יפ יִרָמֶא ּוצָרָל יי םֶהָב יָנֲא אלו יב יחְלוש ישובי

 ןח תיול
 ,הָרֹוּת ןתמ ייַּב ןעֶזעֶוועֶג זיִא עָּבְלעֶו סאָד ייַּב ןַח טאָה תִיַּנַהי .לַעַּב רעֶד זַא ןְהעֶנעֶג
 רעֶקְלעֶּפ עֶלַא ּוצ ןעֶנְנאַגעֶגְמּורַא ת"ישה זיִא , טְדאָטְׁש עֶצְנאַג יִד יו ןֵח ןייט בָר םעֶד
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 םויַה םיִעָנְו בֵרֶע לוק יל ןֵּתִּתֶׁש אָרֹונְו םויָא יֶנָפְל ןֹוצָר יִהְי :ןֵמָא יִלֲאּונְו ירוצ
 לוק יִהָיַו רמ אש ומָּכ קָזִחְו םיִעָנ ילוק אהיו יָנֹורְג רַחָי 5ֵאָו ילוק קַסָפְי לֵאְו

 | ;הָלָס ןַמָא ,ראָמ קֶזָחְו ףלוה רַפושַה

 .ּהיִתּוכְלַמ ְךיִלָמַיְוּהיֵתּועְרַכ אָרְב יד אָמְלָעְּב ..אָּבַר היִמָש שדמתיו לֵדֵנְתִי
 ביִרְק ןֵמָזִבּו אָלְנַעַּב לֵאָרְׂשִי תיֵּב לבד "ּיַחְב ןוכיֵמֹויְבּו ןֹוכיִיַחְּב

 ַּתְשיו ְךֵרָּבְתִי .אימְלַע יִמְלְֲלּו םָלָעְל ְךרָבְמ אָּבַר הימש אהי .ןמָא ּורְמִאְו
 ָךיִרָּב ,,אָׂשְדּוקד ! ּהיִמְש ללַהְִיו הָלֲעְתיְו רֶדֵהְתִיְ אֵׂשַנְתיַו םמורתיו רַאָּפֶתִיְ
 ;ךימאב  אָתָמָחַנְו אָתָחְּבְשּות אָתָריִׁשְו אָתְבְרְּ לָבַמ אָלָעְלּ אָליעְל אּוה

 :ןַמָא גרְמֶאְו אָמְלָעְּ

%--- 

 ,הנשה שאר לש ב םויל ףסומ תלפת
 :ּוניקלאל לֶדג ּובֲה אָרְקֶא יי םש יִּכ <

 : ףתָלהְּת ריִגָי יִפּו חָּתַפִּת יַתָפְׂש יָנֹדֲא

 ;םהרבא יִהְלִא ,ּוניִתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניֵהלֶא ,יי התא ְךּורָּב
 רובגה לדה לֵאָה ,בֹקֲעַי יֵהֹלאַו ,קָחְצִי יֵהֹלֶא =

 ,לֹּכַה הָנֹוקְו ,םיִבֹוט םיִדָסָח לַמֹונ .ןֹויְלָע לא .אָרֹונַהְ
 ןעמְל םֶהיֵנְב יִנְבִל ,לֵאֹונ איִבֵמּו .תובָא יֵדְסַח רֵכֹוזְ

 ;הָבָחַאְּב ומש
 :םִייַח םיִהֹלֲא ףנעמל ,םייחה רֶּפַמְּב ּונֵבְתָכְו ,םִָיַחַּב ץֵּפָה ףֶלֶמ ,םִייַחָל ּונְרְכַ

 ;םֶהָרְבַא ןֵגֶמ .ַי הֶּתַא ְךּורְּב :ןֵָמּו עישומו רַזוע ְֶלֶמ
 :עישוהל בַר הָּתַא םיִתֵמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םֶלֹועְל רֹוּבִג הָּתַא
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 ןח תיול | | |
 ךאָנ ןעֶמ טאָה לְהאָמְטְסְנעֶד ,ןעֶדּי יד טאָה ,הָרֹוּת יד ןיז לֵּכַקְמ ןעְלאָו ייז
 ןעֶנעֶז ןעֶרּוי יִד סאָר ןעֶמּור ךיִז םֶנעֶקעֶג םינ יד ראָנ ,ןייַז לֵּבִקְמ טְלאוָועֶג טיִנ רעֶנייֵק
 ןייז ןעָהּור טְכאַמ רֶע ,ת"ישה ייַּב ןח אשונ ת"ישה נּוא ,ןעֶנעֶועֶג לֵּכקְמ ןעֶּבאָה ןעֶרּוי
 רֶע לייַועֶּב ,ןעֶדּוי יִר ןעָשיונָצ הָניִכְׁש ןעֶשיוִוְצ הָניִכְׁש יונ ןעֶהּור טְכאַמעֶג טאָה
 טאה | == --

 * בירעט ייַּב ְךיִו טְניִפעֶג ,"הָרָשָע הָנֹומְׁש , ןּופ ׁשְטייֵט יד |

 8 27 א ה (ם"ע רווחמ)
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 ְךֵמֹוס .םיִּבַר םיִמָחַרְּב םיִתֵמ הָיַחְמ דֶסֶחְּב םייח לָּבְלַכְמ

 םייקמּו םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלָפֹונ
 הָמֹוד יִמּו תורובג לַעַּב ּךֹומָכ יִמ .רֶפָע יִנֵׁשיִל ֹותָנּומֲא

 ;הָעּושִי ַחיִמְצַמּו הָיַחְמּו תיִמַמ ְךֶלֶמ .ךל =
 ;םיִמֲחַרְּב םיִיַחָל ויָרּוצְי רֶבּוז ,םיִמֲחַרָה בָא ףֹומָכ יִמ

 .הִיַחְמ .ָי הֶּתַא ְךּורָּב :םיִתֵמ תֹויָחַהְל הֶּתִא ןְמָאְנְו
 = ;םיִתָמַה

 ָּולְלַהְי םוי לֶכְּב םישודקו שודק ְּךְמִׁשְו שודק הָּתַא
 ; הָּתֶא ׁשֹודְקְו לֹודְג למ לֶא יִּכ !הָלָס

 .ךיִשֲעַמ לַּכ לע ּוניֵהֹלֲא יי ְּךֶרֶחַּכ ןֵּת ןֵכְבּו
 ָךּואָרְייְו ,תאֶרְּבֶׁש המ לָּכ לע ךֶתָמיֵאְו

 ,םיִאּורְּבַה לַּכְךיֶנָפְל ּוֲחַּמְׁשיְו ,םיִׂשֲעַמַה לָּב
 בֶבלְּב ךנוצר תושעל תֶהֶא הֶדָנֲא םֶלָכ וׂשְעַיו
 .ּךינְפִל ןְטְלְׁשִהְׂש ּוניֵהֹלֲא יי ּונְעַריׁש ומָּכ .םלש
 לָכ לע ארונ ףמשו ,ּףְנימיִּב הרבו ְּךָיְּב זוע

  ַתאַרְּבִש המ

 ,ךיִאָריִל הָלֵהְּת ,ְךֶמעֶל יי רֹובְּכ ןת ןֵבְבּ
 הָּפ ןוחתפו ישר; -דָבֹוט קדוקתו

 ןח תיול
 "וכ ףֶכ ּועְקִּת םיִמַעָה לָּכ, ןייז ְךאָד טעו) ,םאַהעֶג טיִניטְרֶא רעֶדְנַא ןייק ףאָד טאָה
 סאָד ןעֶנעֶקְרעֶד ןעֶלעוֶו רעֶקְלעֶּפ עֶלַא סְלאָמאַד ,ןעֶמּוק טעוֶו ַחיִׁשָמ ןעוֶו רעֶּבֶא

 טייקסיורג 9 97 א (ט"ע רוזחמ)
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 ,ךֶריֵעְל ןֹוׂשָׂשְו ,ְּךָצְרַאְל הָחְמִׂש ,ָךל םיִלֲחְיְמַל
 ןבל רג תכירעו .ְּךֶדֶבֵע רֶוָדָל ןְרָק תַחיִמְצּ

 ּוניֵמְְב הָרֵהְמִּב ,ּךֶחיִׁשְמ ישי
 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירשיו ,ּוחְמְׂשִיְו ּואְרִי םיקידצ ןֵכְבּו

 העשרה לֶכְו ,ָהיפ ץיֵפְקִּת הלוע ,ּוליִגְי הָנְרְּ
 ּוץֶרָאָה ןמ ןֹודָז תֶלֶׁשְמֶמ ריִבֲעַת יִּכ ,חָלְכִּת ןֶׁשֶעַּכ ּהָלֵּכ

 רַהְּב ,ךישעמ לַּכ לע ְךֶרֵבָל יי הָּתַא ךולמתו
 ריִע םִיַלָׁשּוריִבּו .ְּךֶרובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןֹויִצ | =
 יי ךולמי :ףשרק יֵרְבִדְּב בּותְּכַּכ .ךשרק

 :היוללה רֹודָו רודל ,ןֹיִצ ךִיַהֹלֲא םְֶועְל

 .ּךיֶדָעְלַּבִמ ַהֹולֵא ןיִאְו ,ְּךֶמֶׁש אָרונְו הָּתִא שודק
 שודקה לָאָהְו .טפשמב תואָבָצ יי הַּבְניַו בּותּכַּכ
 :שודקה ףלמה .יי התא ךורב ; הָקָדְצַּב ׁשֵדְקִנ

 ,ּונָּב ָתיִצְרְו ונְתוא ָּתְבַהֶא ,םיִמַעָה לֹּכִמ ּונְּתְרַחְב הָּתַא
 .ךיָתֹוְצַמְּב ּונָּתְׁשַדַקְו .תונושלה לָּכִמ ּונָּתְמַמֹורְו

 שורקהו לודנה ְּךֶמִׁשְו ,ּךֶתָדֹובֲעַל ּונָּבְלִמ  ּונָּתְבַרַקְ
 ;ָתאָרְק ּוניֵלֲע

 .הֶו ןֹורְּכִזַה םוי תֶא ,הֶבָהַאְּב ּוניֵהֹלֲא יי ּונָל ןֵּתִּת
658 596 

 ;םִיָרְצִמ תַאיֵציִל רָכְ ז שָרק אָרְקִמ ,הָעּורְּת םוי
 וא. וה וה יות ו

 ןח תיול
 ת"ישה טעו) ,'הְלָס בָהֶא רֶׁשֲא בֹקֲעַי ןעֶלעוֶו ייז דְנּוא , ת"ישה ןּופ טייֵקְסיֹורְנ
 ָנּוא ןעֶלייוַוְרעֶרְסיֹוא ראָנ ףיוא םֶלאָמעֶד טְסעֶד ןופ ,םאָג ןעֶּביֹול דְנּוא ןֶעייֵרְׁש עֶלַא
 הָניִּכְׁש ןייַז ןעֶהּור ןעֶכאַמ ּוצ ןעֶדּי ןֹואְנ תֶא ּוניִתָלֲחַנ תֶא ּונָל רַמְבִי, ןעֶגעֶֶו

 ןעשיווצ 10 97 א (ט"ע רוזהמ)
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 תיבב וניתובוח .תושעל םיִל וכי נחנא יא 7
 .יָלָע ְּךֶמָׁש אֶרָקִנָׁש ׁשֹורְקַהְ לֹודְנַה תִיַבַּב ,ּךֶתֶריִחְּב
 יִנָפְלִמ ןוצְר יִהְי :ּךֶׁשְרְקִמְּב הָחָלַּתְׁשִנָׁש דיה ינפמ
 םֵהֵרְתּו בּוׁשָּתַׁש ,ןֵמֲחַר למ ּוניֵתֹובֲא יהְלאָו ,ּוניֵהֹלֶא יי
 הָרָהְמ ּוהֵנֵבְתִו .םיִּבַָה ְּךיֶמֲחַרְּב ְּךֶׁשָרְקִמ לַעְו ,ּוניֵלָע
 וניִלְע ףתוכלמ דִובְּכ הֵלַג,ּונָּכלַמ ּוניֵבֲא :ודובּכ לדת
 וניֵרּוזְּפ בֶרקְו יִח לָכ יִיעָל ּוניֵלֲע אֵּׂשְנִהְו עפוהו . הרחמ
 נֲאיִבֲהַו .ץֶרֶא יִתָּכְרַיִמ םִנַּכ ּוניֵתֹוצּופְּו .םִיֹונַה ןיֵּבִמ
 תַחְמׂשִּב ךֶׁשְדְקִמ תיֵּב םיקשורילו ,הָנְרְּב ךרֶיֵע ויל
 וניֵתֹובֹוח תֹונּבְרַק תֶא ְךיֶנֵּפְל הָׂשֲעַנ םֵׁשְו .םֶלֹוע
 יפסּומ תֶאְו : םֶתָכְלַהְּכ םיִפָמּומּו םֶרְדְסִּכ םיִריִמְּת
 הָבָהַאְּב ,ְּךיֶנֵפְל 'בירקע הֶׂשֲעַנ . הֶזַה ןֹורָּכְזַה םֹוי
 ידי לע .ּךֶתֵרֹותְּבּוניֵלָע ָּתְבַתָּכׁש ֹומְּכ ,ְךֶנֹוצְר תַוְצִמּכ

 ;רּומָאָּכ ְךֶדֹובְכ יִּפִמ ְּךֶדֶבַע השמ =

 הָרֹובֲע תֶכאָלְמ לכ םָכָל היהי שָדק אָרְקִמ ׁשָךֹוחַל רָחָאְּב יִעיִבְׁשַה שָרוחַבּ
 ,ַײל חֹהיִנ ַחיִרָל הלל םֶתיִׂשֲעַו : ;םֶכָל הָיְהִי הֵעּורְּת םוי ,ּושעת אל

 ;םֶמיִמְּת הֵעְבִׂש הָנָׁש יִנּ םיִׂשָבּכ ,דָחֶא לוא ,רָחָא רהב ב רַּפ

 םינרשע יִנשּו ,רפל םיִנרְׂשֶע הָׁשֹלְׁש ,רָּבְדִמַּכ םֶהיֵּכְסִנְו םָתָחְנִמּו
 ,רפכל םיִריִעׂש יִנׁשּו ,ֹּכִִנַּכ ןייו ,ׂשֶבְּכַל ןורשעו ,לֵיָאָל
 ; םָתָכְלֲהַּכ םיִדיִמְת ינו

 ּהָתָהְנִמּו דיִמָּתַה תלועו ,ּהָתַחָנְמּו שהה תלוע דַבְלמ

 :ייל הָׁשָא ַחֹחיִנ ַחיִרְל ,םֶטָּפְׁשִמְּכ םֶהיֵּכְסנו
 ו "א

 ןח תיול
 ןופ ת" ישה ויַּב ןְבאָה ריִמ סאָו תֹוביִׁשֲה ןיִא ׁשֶדְקֶמַה תיֵּב ןיִא ןעֶדּוי יד ןעֶׁשיוִוְצ
 :ןֵסָא ,ביִּביֵא סאָד ןְהעֶז ןיוש רערעָי טעו ,םִּיַלָשּורְי

 5 גאָּט ןעמָׁשְרֶע םעְר ייִּב ףיו טְניִפעֶג הֵרָׂשֶע הָנֹוטְׁש עֶדְנֶע ויִּב "וניאמח יִנפְמּו, ןופ ׁשְטייֵט יד
 11 | (ט"ע רווחמ)
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 רֵצֹויְל הָלְדְנ תַתָל .לכַה ןוראל ַחֵּבַׁשְל ּוניֵלֲע
 תוצראה ייונַּכ ונָשַע אלש , תיִשאָרְּב

 םש .אלש ,הָמָרֲאָה תֹוחַּפְׁשִמַּכ ונמש אלו
 ונְחַנֲאַו .םנומה לָבְּ ונֵלְרֹונְו ,םֶהָּכ נסלח

 יכלמ ְךֶלֶמ יֵנְפִל , םידומו םיוחתשמו םיערוכ

 הָטֹונ אּוהָש .אּוה ְךּורְּב ׁשֹודְקִה םביִכָלְמַה
 .לַעַמִמ םִיַמְׁשַּב ֹורְקִי בֵׁשֹומּו .ץֶרֶא רֵסֹויְוםִיַמְׁש
 ןיִא יהא אּוה :םימורמ יִהָבָנִּב זֲע תַניִכְׁשּו

 אוה יי יִּכ .ךבבל לא תבשהו םויה ְתָעֵדָיְ
 .תחתמ ץֶרָאָה לַעְו לעממ םִיַמָׁשַּב .םיִהלֶאַה

 :דוע ןיא

 תֶרֶאְפַהְּב הָרָהְמ תֹואָרָל ניקל יו רש הק : לַע

 הבל לע 1 תֶא "םלכ ולְּבַיִ .ּונתְ רקי למש
 ְךלָׁש תּוכְלַמַה יִּכ ; רֶעְו םלועל הרהמ םֶהיֵלֲע ְךֹולְמִתְו
 ְךֶהֶרֹותְּב בּותָּכַּכ : דֹובָכְּב ְךֹולְמִּת דע יִמְלועְלּו איִה

 =  ?דַעו םֶלֹועְל ְךֹולמִי יי
 !לֵאָרְׂשִיְּב לָמַע חֶאְר אלו בֹקֲעיִּב ןוא טיִּבִה אל רמָאְנְו

 יהיו ,רָמָאְנְו וב ףלמ תַעּורתּו | ,ומע ויהלא יי =
 / ןורשיב אי 19 27 (מ" ע רוו חמ)
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 ;לֵאָרְׂשִי יִטְבִׁש דחי .םִע ישאר ףַסֶאְתַהְב ְךֶלֶמ ןּורְׁשיִב
 לשומו הָכּולְמַה ייל יִּכ ,רֹמאֵל בּותַּכ ְךֶׁשֶדָק יֵרְבָדְבּ
 ,רזאתה ווע יׁשֵבָל ,ׁשֵבָל תּואָג ְךֶלֶמ יי ,רַמֲאָנְו :םִיוגַּב
 םיִרָעֶׁש ּואָׂש ,רֵמָאָנְו :טומת לב לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףַא
 -דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אֹבָיְו םֶלֹוע יֵחְתִּפ ּואָשְנהְו םֶכיַשאְר
 ;הָמחְלִמ רֹוּבִג יי רובנו ּזִע יי דֹובָּכַה ְךֶלֶמ הֶז ימ
 ְךֶלֶמ אביו םֶלֹוע יִחְתִּפ ואְׂשּו םֶכיֵׁשאֶר םיִרָעׁשּואְׂש
 ְךֶלֶמ אּוח תֹואָבְצ יי דֹוכָּכַה ְךֶלֶמ הֶז אּוה יִמ ;דֹובָּכַה

 ";הָלָס דֹובַּכַה
 יי רַמָא הֹּכ ,רמאל בֹותַּכ םיִאיִבְנַה ָךיֶדֵבֲע יִדָי לֵעְו

 יִנֲאַ ןושאר ינא ,תואָבְּב רו ןלאגו לארשי ְךֶלֶמ
 םיעישומ ולַעְו ,רַמֲאָנְו : םיִהֹלֲא ןינ א ייֵדֲעְלַּבִמּו ,.ןורחא
 :הֶָכּולמַה ייל הָתיֵהְו ,וָׂשֵע רה תא טופשל ,ןֹויִצ רַהְּב
 הָיַהְ אוהה םויַּב ץֶרֶאָה לב לַע ְךֶלֶמְל יי יי הָיהְו , רַמֲאָנְ
 עמש ,רמאל בֹותַּכ ףךתרותבו :ִדִחֶא "ומשו רֶחָא יי

 ;רֶחָא יי וניָחלָא יי לֵאָרְׂשִי
 ּולָּכ םֶלֹועָה לָּנ לַע ךולְמ .וניתובא יֵהלאַו ּוניֵחֹלָא

 עפוהו .ּךֶרֵקיִּב ץיֶרָאָה לָּכ לַע אֵׂשְנִהְו ,ְּךֶדֹובְכַּב
 לָּכ עדי :טצרַא לבת יבשוי לַּכ לַע ּךֶזֶע ןֹואְנ רדָהּב
 ,ותרצי הָתַא יִּכ ,ריִצָי לכ ןיִבָיְו ,ותלעפ הָתַא יִּכ ,לֹועְּפ
 1% לר יָהְלֶא 4 ופאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא | לכי רמאיו

 .ץראה לכ לע למ ,י הָּתַא ואור לע כ תַמָא
 ;ןּורָּכְזַה םויו לֵארְׂשִי ׁשֵדֹקִמ

 ת"רת ת"שת ת"רשת ואל ןעֶמ
 ּמַא ,םיִדָבֲעַּכ םִא םיִנָבְּכ םִא ,םיִמָלֹוע יִרּוצְי 53 ,טֶּפְׁשִמַּב דיִמַעַי םֹויַח ,םָלֹוע תַרָה םֹויָק

 יָנְחִּתֶׁש דע תויולת ףל ּוניניע םיִדָכֲעַּכ םִאְו ,םיִנּב לַע בָא םֶחרְּכ ּונֵמֲחַר ,םיִנָכְּב
 ושודק, םֹויִא ,ּונָמּפְׁשִּמ רֹואְכ איִצֹותְו
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 ריגפל ,םֶדק יִרּוצָי לָּכ דקופו ,םֶלֹוע הֵׂשֲעַמ רַכֹוז הָּתַא

 ,תיִׁשאֵרְּבִמְׁש תֹורְָּסִנ ןומהו תֹומְלֲעַּת לָּכ ּולְגִנ
 דִגְנִמ רתְסנ ןיאו ,ךְרֹובְכ אְסִכ יִנְפַל הֶחְכִׁש ןיִא יִּכ
 אל .רוציה לָּכ םַנְו .לעפמה לָּכ תֶא רֵכֹוז הֶּתַא .ְּךיֶניֵע
 הפוצ ּוניֵהֹלַא יי ְךינָפְל ַעּודָיְו יולג לכה .ָךֶמִמ דַחְכִנ -

 רֵקָּפָהָל ןֹורָּכִז קוח איִבָתיִּכ .תורודה לָּכ ףוס דע טיִּבַמּו
 תוירָּב ןֹומֲהַו םיִּבַר םיִׂשֲעַמ רֵכְוִהְל .ׁשֶפְנְו חור לכ
 הָתֹוא םיִנָפְלמּו .ָּתְעָרֹוה תאָֹּכ תיִׁשאֵרֵמ .תיִלְכַּת ןיֵאְל
 יִּכ ,ןושאר םֹויָל ןֹורָּכְז.ּךיָׂשֲעַמ תַלְחְּת םויה הֶז תיִלְג
 תֹוניִדְמַה לַעְו :בלעי יָחלאל טָּפְׁשִמ ,אוה לֵאָרְׂשִיְל קוח
 וזיִאְו ,בַעְרְל וזיִא ,םולשל ֹוזיִאְו ,בֶרֶחַל וזיא , רמי וב
 -.ימ :תומלּו םייחל םֶריְִַּהְל ,ּודקפי וב תֹויִרְבּו ,עבשל
 .אָּב ְךיֶנְפִל רוצח לָּכ רֶבְ יִּכ .הֶזה םֹויַהְּכ דֵקְפִנ אל
 תֹובְׁשְחַמ .רֶבְ דָעְצִמ תֹוליִלֲעַו דק טיִא הֵׂשֲעַמ

 אל םָלֹועְל ישרוד יִּכ ָךַב ץמֹאְתִי םֶדָא כ ָךֶחָּכֶׁשִי
 לכ רֶכְז יִּכ :ָךַּב םיסוחה לָּכ חַצִגָלּומְלְּכִי אל ,ּולֵׁשָּכִי
 םגו :םלכ השעמ ׁשֵרֹוד הֶּתִאְו ,אָּב ךיֶנָפָל םישְעמה
 ,םיִמָחְרְו הָעּוׁשְי רַבְרִּב והדְקפתו .ּתְרַכז הָבָהאְּב חנ תֶא
 עור יִנְּפִמ רֶׂשָּב לָּכ תָתשְל ,לובמה יִמ תֶא ָּאיִבָהּב
 תוברהל ,ּוניֵהלֲא יי ךינפל אָּב ֹונֹורְכִז ןֵּכ לע ,םֶהיִלְלַעַמ
 . בּותַּכַּכ :םִיַהלֹוחְּכ ויָאצֲאָצְו ,לֵבֵּת תֹורְפַעְּכ וערז
 תֶאְו הָיַחַה לַּכ תֶאְו ַחֹנ תֶא םיִחלֶא רכזיו ,ְּךֶתָרֹותּב
 ַחּור םיִהֹלֲא רַבֲעַיַו ,הֶבֵּתַּב ֹוּתִא רֶׁשֲא הָמֵהּבַה לָּכ
 תֶא םיִהלֶא עמשיו ,רֵמֲאָנְו :םִיָמִה ּוּכׂשִיַו ץֶרֶאָה לע
 תֶא םֶהָרְבֲא תֶא ,ֹותיִרְּב תֶא םיִהֹלֲא רֹּכָזיו ,םֶתָקֲאַנ
 ,בֹוקֲעַי יִתיִרְּב תֶא יִּתְרַכָוו ,רַמֲאָנְו : בֹקֲעַי תֶאְו קָחְצִי
 רכְזֶא םֶהָרְבַא יִתיִרְּב תֶא ףאְו ,קָחְצִייִתיִרְּב תֶא ףֵאְו

 ' ץראהו 4 27 א (ט"ע רוזחמ)
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 הֶׂשֵע רָכָז ,רמאל םֹותַּכ * ךשרק ירבְדְבו ;רּכְזַא ץֶרַאָהְו

 ,ויִאְָריל ןתנ ףרמ .רַמָאְנְו : 2 םּוחרְו ןונח ,ויָתאָלְפַנְל

 םָחְנִיו ,ֹותיִרְּב םֶהָל רכזיו .רַמָאנְ ;ֹותיִרְּב םלועל רֹּכְזִי

 :ויִדְסַח ברַּכ

 תארקו ףולה ,רמאל בּותַּכ םיאיבנה ְךיֶדָבֲע ידו לַעְו

 רָסֵח אב ר יִּתְרַכָז ,יירמא הֹּכ רמאל היל ינזאב

-: - 4 

+? 

 ריקי ןב ֲה ,רַמֲאנ ;םֶלֹוע .תירב ֶל יתומיקהו הרוע
 רו וכ יִרָּבַד יִדְמ יִּכ ,םיִעּוׁשֲעַׁש דלי םָא ,םִיַרְפָא יל

 ונָמֲהַרֶא םֵהַר ,ול יִעָמ ּומָה ןֵּכ לַע .דע ונְרְכְזֶא |
 ;יי םֶאָנ

 בומ ןֹורָּכזְּב ונֵרָכָז ,ּוניתובא יַהלאו ּוניֵהֹלֲא
 הָעּוׁשְי תֶרָקְפִּב ּונְרְקַפּו ,ְךיֶנָפְל

 וניֵהלֲא יי ּונָל רֶכזּו ,םֶרָק יִמְׁש ימשמ ז ביִמֲחַרְו
 רֶׁשֲא ,הָעּובְׁשִה תֶאְו רֶָחַה תֶאְו תיִרָּבַה תֶא
 האְרַתו הירומה רֵהְּב וניִבֲאַז םֶהָרְבַאְל תְעַּבְׁשִנ

 קָחֶצִי א א ּוניִבָא םֶהָרְבַא רֵקְעֶׁש הדסע ףינפל
 תוׂשֲעַל | 1 ו ׁשֵבָכְ ,חהבזמה = לע נְּב

 א | 3 , לש בֶבָלּב ל

 רַמְבִהֲע רברה "תא
 ' השמ 19 27 א (₪"ע רווחמ) :
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 םֶהָל יִּתְרַכְְו:רּומֲאּכ ּךֶדֹובְכ יִּפִמ ּךֶרְבַע הָׁשֹמ
 ראמ םתא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ,םינושאר תיִרְּב
 םיהלאל םֶהָל תויהְל ,םִיֹונַה יִניֵעְל םִיַרְצִמ
 אּוה הָּתַא תֹוחָּכְׁשִנַה לָּכ רֵכֹוז יִּכ + יִנֲא
 ,ֶרֹובְכ אֵסִכ יֵנְפִל הָחְבִׁש ןיאו ,םֶלֹועַמ
 .רוכזת םיִמָחַרְּב םויַה ֹועְרל קֶחֶצִי תדיקעו

 ; תיִרְּבַה רֵכֹוז ,יי הָּתַא ךורָּב
 ת"רת ת'שת תי ירשת טְזאָלְב ןעֶמ

 םִא ,םיִדְבֲעַּכ םִא םיִנְבִּכ םִא ,םיִמְלֹוע יֵרּוצְי לָּכ , טֶּפְׁשִמַּב דימעי םֹויַה ,םָלֹוע תרה םֹויָה
 ּגנָנְחִּתָׁש דַע .תֹויּולִּת ל ּוניֵניֵע םיִדְבֲעַּכ םִאְו ,םיִנְּב לע בָא םֶחרְּכ ּונֵמֲחַר , םיִנָבְּכ
 :שודק םֹויִא ,ּונֵמָּפְׁשִמ רֹואָכ איִצֹותְו

 ,םָמָע רַּבַדְל ףךשְךק םע לע .ְךֶדֹובְּכ ןֵנֲעַּב ָהיִלְגִנ התא
 םֶהיֵלֲע ָתיֵלְנַנְ .ךלוק םֶּתְעַמְׁשִה םימשה ןמ

 תֹוירִבּו .ףינפמ לֶח ּולָּכ םֶלֹועָה לָּכ םנ : רַחֹט יֵלפְרַעְּב
 יַניִס רה לע ּונָּבְלַמ ְּךְתולְנִהְּב ,ָּךֶמֵמ ּודְרָח תיִׁשאֵרְּב
 ,ףלוק דֹוה תֶא םָעיִמְׁשִּתַו ,תֹוָצִמּו הרות ְּךֶמַעָל דָמלְל
 םֶהיֵלֲע םיקרבּו תֹולֹוקְּב ,ׁשֵא תֹובֲהַלַמ ְּךֶׁשְדַק תֹורְּבְַ
 ךֵתְרֹותְּב בּותַּכַּכ :תעפוה םֶהיֵלֲע רפוש לוקבו ,ָתיִלְגִנ
 םיקרבו תולוק יִהָיַו ,רקובה תויקב ישילשה םויב יה
 לָּכ רַרָחַיַ .דאמ קֶזָח רפוש לוקו ,רֶהָה לע דֵבָּכ ןָנעו
 ליה | רפושה לוק יהיו ,רַמָאְנְו :הָנֲחַמַּב רֶׁשֲא םִעָה
 ָו :לוקב ּונְנֲעַי םיהלָאָהְו רַּבִדְי הָׁשֹמ ,דֹאְמ קֶזָחְו
 לכ תאו םידיפלה תאו תולוקה תֶא םיאור םֶעָה לכו
 :קוחרמ ודמעיו ּועְנִיַוֶעָה אר ןֵׁשֶע רָהָה תֶאְו רפושה
 ןעֶּבאָה סֶע לשמל ,רעֶרְניק ,רֹוּזִּת םיִמֲחַרְּב םֹויה יערל קֶחֶצִי תדיקענ

 טְסְעיִטְׁשעֶג ּבֶא ְךעֶלְגִנּוי ייוֵוְצ לְהאָמַא ְךיִז ּוטְסְלאָז קֶחֶצִי ןופ הָדיִקֲע יד גּוא
 ןעֶגעֶז ייֵז ,ןעֶגיִב ְבֶנֵג ּוצ ןעֶּבייֵהְנָא ןעֶלאָז ייֵז עניי וצ תֹונְמֲח טיִמ ןעקְנעֶריִג טניה

 רעבא 16
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 יי ,הָעּורְתִּב םיִהֹלֲא הָלָע ,רֹנאֵל בּותַּכ ךשדק יִרְבְרְבּו
 פל ּועיִרָה רפוש לוקו תֹורְצֹצֲהַּב ,רֵמָאָנְו :רפוש לֹוקְּב
 םויל הָמָּבַּב רפוש ׁשֶרחַב ועְקִּת .רמָאְְו :יי ְךֶלֶמַה

 בע יהלאל טָּפְׁשִמ אּוח לארשיל 0 ִּכ :ּונְנח

 לבת יֵבְׁשֹוי לָּכ רמאל בּותָּכ םיִאיִבְנַה רבע ידי לַעְ
 רפוש עֹוקְתַכְו ּואְרּת םיִרָה םַנ אושנּכ ץֶרֶא ינכשו

 לודג רַפֹוׁשְּב עַקְתִי אּוהַה םויּב הָיָהְו ,רֵמָאָנְוּועְמְׁשִּת
 .םירצמ ץֶרַאְּב םיִחָדְנַהְו רושא ץֶרָאְּב םיִדְבֹאָה ּוָבּ

 םֶהיֵלֲעַַיַו רַמֲאַנְו:םִילָשּוריִּבשֶדֹוקַה רַחְּב ייל ּוֲחַתְׁשִהְו |
 ְךלָהְו עֶקתָי רֵפֹוׁשַּב הָוהְי ינדאו וצח קרֶּבַכ אֵצָיְו הֶאְרִי
 ףמע לע גת ןֵּכ םֶהיֵלֲע ןני ֹואָבְצ יו :ןָמיִּת תֹורֲעַסְּב

 ;ְךֵמֹולְׁשִּב לֵאָרְׂשִי <

 ּונֲתּורֲחְל לֹודְנ רָפֹוׁשְּב עֵקְּת ,ּוניֵתֹובֲא יֵהלאֵו ּוניֵהֹלֲא
 יִּבִמ ּוניֵּזִּפ ברחו נול ץַּבְִל טנ אָׂשְו

 ןויצל ּונֲאיִבֲהַו .ץֶרֶא יִתְּכְרימ סנּכ ּוניתֹוצּופְּוםִֹוַה
 ;רּומָאָּכ ְּךדֹובְכ יִּפִמ ְּךֶדְבַע הָׁשֹמ יִדָי לַע ,ּךָהֶרֹותְּב ונילע הְִָמּכ,ֹניֵתֹובֹוח תֹונָּבְרֶק תֶא ךיֶנָפְל הֶׂשֲעַנ םשו ,םלוע תַחְמִׂשְּב ךֶׁשֶדְקִמ תיּב םִיַלָׁשּוריִלְו ,הָנֹרְּב ְךְריֵע

 אש "ר"ל "לא" ל"א "ראש "א "ר

 שחוק ערז
 ןעֶמ טְפיִר ּפְׁשִמ םעֶד ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןיוש עֶסיֹורְג ןייק  ּוצְרעֶד ןעוֶויִג טיִנ רַעָּבָא
 רֶהעוו םיֹוא ייֵז טְנעֶרְּפ ןעֶמ נּוא ןיירא יז ,םּפאַחְעָג ךְלאַּכ יז ןעֶמ טאָה םיִחָלְצּומ
 ןֶהָא י ףיז טֶפיֵר ,ןעֶנעֶג יז עילימאּפ עֶכְלעוֶו זיא םִע יונ , טַּפְׁשִמ םעֶד וצ ןיּב טְצעֶזיִגְנייַא ' ןּופ נוא ,ןעֶנעֶז ויִז ןעֶנאוַו ןופ ,ןעֶנעֶו יז לייוַוְרעֶד טְסעֶג עֶגייַפ ייוֵוְצ יִד טאָה ןעֶמ

 רענייא 1 98 חכ א (ט"ע רווחמו
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 ,םֶבָשְרַח יִשאַרְב םֶכידעומבו םֶכְתַחְמִׁשםויְבּו

 לַעְו םֶכיֵתֹלֹע לַע תֹרְצֹצֲהַּב םָּתְעַקְתּו -
 ,םֶכיֵהֹלֶא ינפל ןֹורָּכְִל םֶכָל ויָהְו ,םָכיֵמְלַׁש יִחְבִו

 רפוש לוק עמוש התא יִכ !םֶכיֵהלֶא יו יִנֲא

 ,יי הָּתַא רָב ְךֶל הָמֹוד ןיֵאְו הָעְורְּת ןיִזָאמ
 ";םיִמֲחַרְּב לֵארְשִי ומע תעורת לוק עמוש

 יד ת"רת ת"שת ת"רשת טְנאָלְּב ןעֶמ

 םא ,םיִדְנֲעַּכ םִא םיִנְבְּכ םִא ,םיִמְלֹוע יִרּוצָי לָּכ , טֶּפְׁשִמַּב ריִמֲעַי םֹויַה ,םֶלֹוע תרה םֹייִּפ

 וגַנחָּתֶׁש דַע תֹויּולִּת ֶל ּוניִניֵע םיִדָבֲעַּכ םָאְו ,םיִנָּב לַע בָא םֶחַרְּכ ּנֵמֲחַר , םיִנָבְּכ

 ושידק םֹויִא ,ּונֵטָּפְׁשִּמ רֹואָכ איִצֹוהְו

 ריִבְרִל הָרוכֲעָה תֶא בֵׁשָהְו .םֶתָלַפְתִבּו לֵאָרְׂשִי ְךֶמַעְּב ּוניֵהֹלֲא יי .הָצְר

 יִהְתּו צרה לֵּבְִת הָבֲהַאְּב .םֶתָלִפְּו ,לֵאָרׂשִי ישאו תב

 : ףמע לֵאָרְׂשִי תדובע ריִמָּת ןוצָרל

 התא ְךּורָּב .םיִמָחַרְּב ןויצל ְךְבּוׁשְּב , וניניע הָניוֲחתו
 ןֹויִצְל ֹותָניִכְׁש ריִזָחַמַה ,

 רוצ דעו םֶלֹועְל ּוניֵתֹובֲא יֵהֹלאָו ּוניהלא יי אּוה הָּתַאָש 5 ונחנא םיָדּומ

 לע ֶתָלֵהְּת רֵּפְַנּו הל הָרֹונ רֹודָו רודל אּוה הָתַא ונָעשי ןנמ .ונייח

 םוי לֶכְּבֶׁש ְףיֶסָנ לעו ְךָל תּודּוקְּפַ וניֵתֹומְׁשִנ לַעְ ריב םירּוסמה ּונַיַח

 יִּכ בוטה ,םִיָרָהְצְו רקובו בֶרֵע .תֶע לֵבְּבֶׁש ז ףיִמובוטו ְךיֶתֹואְלִתָנ לַעְו ּונָמָע

 ל וניוק םָלֹועמ , .ףיִדְמִ ומת אל יִּ םֵחַרְמַהְו ,ףימחב י ּולֵכ אל

 הלא

 מ

 :דעָו םָלֹעְל דיִמּה ונַּכלַמ ְֶמִׁש םִמּורְתּוו רבְחִי לב עו
 : ַתיִרָב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םיִיַחָל בֹותָכּו !

 שאר רירט רע ר רש"ש א 7-7,

 שדוק ערז -
 רעֶּביִא ןעֶסעֶזעֶג ןׁשיִנעֶגְנעֶפעֶנְו הָסיִפְּת טאָטְׁש רעֶד ןיִא רעֶד ןופ ןיִּב ףיִא רעֶנייֵא

 םעֶד קעונא טְלעֶטְׁש ןעֶמ ,תֹובֵנְג עניי רעֶסאָּפ ןייַט ,יוזא נוא יוזא םייָה ףיא

 נּוא ןעֶטייוֵוְצ םעֶד ןָא ןעֶמ טְּפיִר ; ןעֶמְׁשְרֶע רעֶסְכיִר יִד יונ ,יֹוזַא נּוא יֹוזַא טְסייֵה

 יִסְנָע ,ּוטְסיִּב סעֶמעוֶו םֶהיֵא טְנעֶרְּפ ןעֶמ ,ןעֶמאָנ םֶרעֶטאָּפ ןייַז טְרעֶהְרעֶד ןעֶּבאָה

 םיִבָר םעֶד נוא םעֶד ןיִּב ְףיִא רָע טְרעֶּפ ןעֶגעֶק ריִמ ןעֶּפיִרעֶגְנָא ףיז יי ןעֶּבאָה

 ןעֶזעוֶויִג עֶריֵל ןייד זיִא רעוֶו ,ןְהּזַא לאָמְנייֵא טְׁשיִנ ןעֶד ,טּוג ץֶנאנ םֶהיֵא |

 ןעֶנעוֶויִג זיִא עֶרייֵז ןייַמ רֶהֶע טְרעֶפְטְנֶע .םֶהיֵא טיִמ אָר ןיוש ףיִז ריִמ ןעֶּבאָה

 ןעֶּבאָה , טאָמְׁש עֶסיֹורְג ַא רֶעייֵז נוא בֶרַא ןיִא לְהאָמ לֶהיִפ ןיֹוש זיִא רֶע ,ןְהעֶזעֶג

 יד 1 : 8 א (ט"ע רוזחמ)
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 נֵתָעּוׁשְי לֵאָה תֶמָאְּב ףמש תֶא ּולְלַהיִו הָלָס ףודוי םִַיַחַה לבג

 הָתַא ךורָב :הָלָפ ּונָתְרועְ
 . תודזהנ

 הֶאנ ףֶלֹו ףמש בוטה ו

 ּוניִלְע םיִמָחַרְו דָסֶחְו ןמ הָכְרְבּו הָבֹומ םולש םיִׂש
 דחְאּכ ּונְלָּ ניבא ּונָכְרִּ .ְךֶמַע .לֵאָרְׂשִי לֵּכ לעו

 וניהלא ַײ ּונָל תתנ ךיִנָּפ ר רואב יפ 6 ְךֶנּפ רואב
 םיִיַחְו םיִמִחרְו הָכָרְבּו הָקָדִצּו דרסה תַּבָחֵאְו טייד תַרֹוּת

 תַע לֶכְּב לָאְרְשי ּךֶמִע תֶא ְךֵרָבל ְּךיֶניֵעְּב בוטו םולָשו
 ;ְךֶמֹולְׁשִּב הָעָש לֵבְבּ

 נְַנ א ,ףיִגָפ פל םֶתָּכָנְו רָכְזְנ ,הָבֹוט הָמָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו ן הָכָרְּב ,םַײמ רֶּפֵסְּב
 : ;םֹולָׁשְלּו םיִבֹומ םיִיְַל ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב ףֶמַע לָבְו

 :םולשה הָשוע יי הֵּתַא ךורב
 .יֵׂשְפַנְו םודמ ישפנ יֵלְלַקְמִלְו הָמְרִמ רֵּבַרִמ יִתָפְׂשּו ערמ יִנשְל רוצנ , יֵהֹלֲא

 ,יִשִּפַנ ףֹורְרִּת ףיֶתֹוְצִמְבּו .ףֶתָרֹותְּב ִּבְל חַתַּפ הָיְהִּת ל5ל רַּפִעַּב
 ,םָּתְבִׁשֲחמ לקלקו םתצע רֵּפָה הרהמ הָעָר יֵלֲע םיִבְׁשֹוחַה לָכְו

 .ףָתָרֹוּת ןַעַמְל השע : משק ןַעַמָל ֵּׂשֲע 7 נימי ןַעַמְל הָׂשֲע . ,ףָמְׁש ןַעַמָל השע

 ןויגָהְו יִפ ירמא ןֹוצָרָל ןיהו : יֵנְנֲעַו מ .הָעישוה ףיִרְיִרָי ןּוצְלַחַי ןַעַמָל
 הורו

 וניִלֲע םֹולָׁש הָׂשֲעַי אוה ויָמֹורְמִּנ םולש הָשוע :יִלֲאֹוגְו יִרּוצ יי | ךיִנָפְל יִּבִל
 : ןמֶא ּרְמֶאְו לֵאָרׂשִי לָּכ לַעו

 ּונקלָח ןֵתְו ּוניִמָיְב הָרֵהְמִּכ ׁשֶדְקֹמִה תי הָנְּגִיֶׁש ּוניֵתֹובָא יהלאו ּוניֵהֹלֲא ו נפל צר יהי
 חַהְנִמ יול הָבְרָעְו : תּוינימְרְק םיִנָשְכּו םֶלֹוע יֵמיִּכ הֶאְרִיְּ ֶדְבֲעַנ םשו {ְךֶתָרֹותְּב

 ! תֹויָנֹומְדַק םיִנׁשְכּו םֶלֹוע יֵמיִּכ ִיַלָשּוריו הָדּוהְי

 חייא = 5522(:

 שדוק ערז
 ב ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ָּתְניקְסּפ'עֶג םֶרעֶטְכיִר יד
 םעֶד נּוא ןׁשיִנעֶגְנעֶפיִגְו הָסיִפְּת םיִׁשָרָח סקעָז
 ושיִנעֶגְנעֶפעֶגְו הָסיִפְּת רֶהאָי ייֵרְד ןעֶמיינְצ
 אנ ןֶעייֵרְׁש ּוצ ןָא רעֶטייוֵוְצ רעֶד טְּבייַה
 ,רָבֵח ןיימ ראפ ןייַז רעֶנְרֶע ףיא לאָז סאוָג
 ןעֶרעֶּפְטְנִע ,,רניֵק ׁשיִנְּבַרא ךאָר ןיִּב ףיא

 98 א (ט"ע רווחמ) |

 טְמּוק רֶבַח ןייב ,ראנ יד סיִרעֶטְכיִר יד םיִא
 גוא רעֶמאָפ ןייז ,םיִבְנִנ ןּופ ויֹולְּב םיורא
 טְמּוק םיִבָנג ןעוֶויִג ףיוא ןעֶנעֶז עֶרייֵז ןיינ
 טי םֶהיֵא טְמּוק ,הָׂשּורְיַּב םֶהיִא ףאָד סֶע
 טְסְמּוק יִ רעֶּבָא ןעֶפאָרְטְׁשעֶּג וצ לֶהיִפ יֹוזַא
 עֶסיֹורְג נוא םיִקיִדַצ זיֹולְּב ןופ םיורָא ףאָר
 םינּבר 8



 לוקב רובצ חילשל הלפת 6
 : :ּוניקלאל לג ּובָח אָרְקֶא יי םֵׂש יִּ | ראה | | ןיהתופ

 : ףֵתָלְהִּת דיג י יִפּו חָּתַפְּת יִתַפָש יָנֹדֲא

6600 66 

 ,לֹּכַה נו םיבוט .םיִדָסַח למוג , ןוילע לא ,אָרֹונַהְו
 ןַעַמְל םֶהיֵנְב ינבל ,לֵאֹונ איבְמּו ,תֹובָא ידסח רֵכֹוזְ

 ,הָבֵהַאִּב ומש

 יח מא ףנצמל .םניחה רַב ּנכְִכְו,םִיַחּכץָח למי וב
 :םֶהָָבַא ןֵגֶמ . הֶּתַא וב :ןנְמו עישומו רזוע למ
 :עישוהל בַר הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ יָנֹדֲא םָלֹועְל רֹוּבִנ הָּתַא

 ְךֵמֹוס ,םיִּבַר םיִמֲחַרְּב םיִתָמ הָיַחְמ דָסָחְּב םִיַח לֵּכְלַכְמ
 םייקמּו םיִרּוסֲא ריִּתַמּו םילוח אֵפֹורְו םיִלְּפֹונ

 הָמֹוד יִמּו תֹורּובְנ לַעַּב ּךֹומָכ יִמ .רֶפֶע יִנֵׁשיִל ֹותָנּומֶא
 ;הָעוׁשֹי ַחיִמְּצַמּו הָיַחְמּו תיממ ָלֶמ .ךל
 ;םיִמֲחַרּב םִיַחְ ויָרּוצְי רֵבֹוז , םיִמֲחַרָה בָא ףֹומָכ יִמ

 הָיַחְמ .ָיי הָּתִא ףורְּב !םיִתֵמ תֹויְחַהְל הֶּתַא ןְמָאנְו
 ; םיִתַמַה

 ."ןיד ךבוע לאל, אָד ןעֶמ טְגאָו רעֶטְרֶע לייֵהְט ףיוא

 ;ּוריִּתְכִי לֹּכַה ףֶל ןֵכְבּו חק
 ה 1 6%

 וו | | סא תב
 :ןיד םויּב תֹובָבָל ןֵחֹובְל

 | שדוק ערז
 זְנּוא טיִמ זיִא עֶנְִלעֶז סאד ,ףאָרְמְׁש טְסְלאָז ּוד ריִד ּוצ םאָד טְמּוק יֹוזַא יו םיִנְּנַּב
 ךוא לא] ןעֶמ זא רַעיַיְ ןעֶליוו ריִמ ,טְגייַה עֶסיֹורְנ אֵזַא רוד טְמּוק רעֶּביִרעֶר ו בגג א ןיז

 ףרּוד
 ; גאָט ןעֶטְשרע םעֶב ייַּב ףיו טְניִפעֶג ,"ןיד ךריע לֵאְל , ןופ ׁשְטייֵט יד

 4 98 א (מ"ע רזוהמ)
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 תוקּומֲע הָלֹונְל
 םֹויָּב םיִרָׁשיֵמ רבודל

 תועד הנוהל

 םֹויְּב רֶסָח הֶׂשֹעְו קיִתְוָל
 תר רַכֹוז ל

 ויִסוח רֶהֵט :
 .םֹויְּב תֹובְׁשֲחַמ ערוי ל
 וסְעַּב שָבוכ ל
 םֹויְּב תֹוקָרְצ ׁשֵבֹולְל
 תֹונֹוֲע לֵחֹומְל
 םֹויְּב תֹולָהְת אָרֹונְל
 ויָסּומֲעַל חלוכ ל
 םֹויִּב ויָאְרֹוקְל הָנֹועְל
 יח לָעֹופְל
 םויּב תֹורְּתְסִנ הָפֹוצְל
 ויָדָבֲע הנוקל
 םֹויְּב ומַע םהר ל
 ויבְהא רָמוש ל
 םֹויְּב ויָמיִמְּת ְּךֵמֹותְל

 ,,,ירא יאשע לאש"רשש"לאש "לשש"לש "שר צרעה רטשירג עג עמ ערע זו 0. עמעק

 שדוק ערז

 רעֶּכָא ְךיִז ןעֶטְכְרּופ רימ ראָנ ,ת"ישה ראפ ןופ תּוכְז םעֶד ןעֶקְנעֶריִנ רָפֹוׁש םעֶד רוד 1
 ווא ףיוא ןעְרעוו טָשינ ןּופְרעֶד לאָז םֶע ןעֶגְנעֶרְּבְפי וא טְזאָלעֶג ףיז טאָה רֶע סאוָו קָחֶצִפ
 עו עֶכְלעֶזַא ןעֶנעֶנ ריִמ זַא ,ו"ח גּורְקֶא ןעֶרעוֶו ּוצ ןעיֶטְחְׁשֹיעֶג הֶרֹי קִע רעֶר ףיֹוא
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 הנשה שאר לש ב םויל ףסומ 8
 ;ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֲא אּוה הָּתַא יִּכ הָשּודְק הָלֲעַת ךלו ןֵכְבּו = =
 אָרֹונ אּוה יִּכ .םֹויַה תַׁשּודְק 7 הָנֵהְנּו

 בתוכו .דעו עדו 'חיכומו ןִיַר אוה הָתַא
 . תֹוחַּבְׁשִנַה לכ רֹוּכְזִתַו (הָנֹומּו רֶפּוסְ םָתֹוהְו
 ,אֵרָקִי ויִלֵאַמּו .תֹונֹרְכִזַה רֶפֵס תֶא חַּתְפִתַו
 .עקתי לוד רפושבו :וּב םֶרֶא לֵב די םתוחו

 וי םיִכְאְלַמּו .עמשי הקר הָמָמְר לוקו

 ןירה םוי הנה ורמאיו .ןוזחאי הרערי ליחו

 ךיניֵעְב וכְזי אל יִּכ .ןיִרְּב םורָמ אָבְצ לע רוקפל
4 

 : ט"ע שוריפ שרוק ערז

 יִרעַר ןעֶלעוֶו ריִמ גוא מח הָנַתְנְּו ףיז ןעָּבאָה ןעְרעָטְלַע עֶרעֶזְנּוא סאו ׁשֶֹוק
 טייִקְניִלייֵה עקראטש יִד ןעֶלייֵצ ' ריִמ נוא ,ת"ישה ראפ ןעֶזעוֶויִג ׁשֶפָנ רסּומ

 יִכְראָּפ זיא רֶע ןעֶד כ . נאַט םעֶד ןּופ ןְגאָז סאָד . ס רעֶג רני 5 עֶכְל ןעֶנעֶז / ידניז ע יֹורְנ עֶזַא

 םעֶד ןיִא יי .ְךעֶלְקעֶרְׁש .גוא גיִמ = | ה קְָצי ןופ הָריִקֲע יד "קְְצִנ תביקענ, ריפ
 ןייד טייֵרְּבעֶגְָא טְרעֶו סֶע נּוא ,ךיירגינעק ןייַד ןעֶּביֹוהְרעֶר ר נאט

 טֶסיִּב גוא םעֶלַא טסייוו ּוד 'נוא ,רעֶפאָרְטְׁשַא "וא ןייִד א טְסיִב וד זא 'תמָא

 טְסְלייֵצ נוא ,ןעֶגֶמֲתַה טְסּוט נּוא ןייֵלַא טְסְּבייַרְׁש גד כפיגו ,תּודֲע ןייֵא ןייֵלַא

 .נוא חְּפְִ .ןעֶכאַז עֶנעֶסעֶגְרעֶפ עֶלַא טְסְקְנעֶרעֶג ּוד גוא ,טְסְנעֶכעֶר נּוא

 ,טְנייֵלעֶג םַע טְרעוֶו טְרעֶּבְלעֶו ְךיִז ןּופ נּוא ,תֹונֹורְכִזַה רָפָס םאָר טְסְנעֶּפֶע
 םיִמ גוא רֶפשכּ ,רֵּפַס םעֶד ןיִא זיִא ןעֶׁשְטְנעֶמ ןעֶכיִלְטיִא ןּופ הָמיִתֲח יד נוא

 יעָנ טְרעוֶו לוק ליִטְׁש ַא וא ליה .לעֶמיִה ןיִא ןעֶמ טְזאָלּב רפוש ןעֶסיֹורְנַא
 ,'תוחילָש יא ןוהמ ּוצ ןעֶלייֵא םיִבָאְלַמ יד נא טי ,םאָנ ןּופ טְרעֶה
 ןעֶנאז נוא ורְמאֹיְו .ׁשעֶנעֶקעֶרֶׁשְרעֶדַא נא ׁשעֶנְרעֶטיִצ א ןָא ייֵז טְמעֶנ םָע וא

 לעֶמיִה ןיִא ןעֶנעֶז םאוָו םיִכָאְלַמ יד ץֶַּפְׁשִמ ּוצ ,ןידה םוי רעֶד זיא סאָד

 ןיא ןעֶגיוא עֶנייַד ןיִא ןעֶּביילְּב טְכעֶרעֶג טְׁשיִנ ןעֶלעוֶו ייז ןעֶר ײ .ןיד טיִמ
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 יָנְבִּכ ְּךיֶנָפְל ןּורְבִעַי םָלֹוע יִאָּב לֶכְו .ןיִרַּב
 ונאצ ריִבֲעַמ .ֹורָרָע הָעֹור תַרָקַבְּכ זיי .ןֹורָמ
 ,הָנְמִתְו רופְסתו ריִבֲעַּת ןֵּכ .ֹוטְבִׁש תַחַּת
 לכל הֶבְצק ְךֹוּתְחַתְו .יִח לָּכ ׁשֵפָנ דֹוקְפִתְו

 ;םָניִד רזְנ תֶא בֹוּתְכִתְו .ָּךיִתויִרְּב
 הָמַּכ : ןּומֲתחִי רּוּפָּכ םוצ םוויָבּו ,ןּובֲתֶּכִי הנשה ׁשארְּב

 ימ ,תּומִי יִמּו ,היחי יִמ .ןוארכי הָמֵכְו , ּורְבַעַי |
 ומ .שָאְב ימו ,םִיַמַב יִמ ,ֹוציקְב אל יִמֹו ,וציקב
 ,שערב ימ , אָמָּצַב יִמּו ,בָעְרָב יִמ ,היחב יִמּו ,בָרֵחַב

 שראש?" לאב ,/7 "ר "ר"ל עא.

 שדוק ערז ט"ע שוריפ
 ּוטְסְלאָז ,"רֹוּכְזִּת מת םויה ער, | נוא לטו , רַחַּפסיֹורְג ייֵז ןָּבאָה םּורָד ,ןיִד
 סייר טיִמ רעֶדְניִק עֶנייַז ּוצ ןעֶקְנעֶדיִג טְנייַה ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא ןעֶמּוק אָד עֶלַא

 םּוׁש ןייק ןּופְרעֶד ייֵז לֹאָז םָע תֹונָמֲחַב < , .
 אָּבַרְדַא ראָנ ,ןעֶמּוק סיֹורַא טְׁשיִנ ץְכעֶלְׁש וזַא ריִד ראפ ןעֶרְהאָפְרעֶּביִא ןּוהָמ
 יְהיִפ ןעֶמעֶּבְסיֹוא ךיז ןעֶלאָז ייֵז סיִמּוג ויֹולְּב רעד יוִו יױזַא חנה ,ףאָש ענני יד יו
 י ןֵמָא ,ם'ָמּוג טּוהְמ ,עדאטפ ןייז םעֶשאַּפ ְךּוטְסאַּפ

 רעֶטְנּוא ףאש עֶנייֵז ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא רָע
 ּוד ,טאָנ וד ךיוא ₪ .ןעֶנעֶז ייֵז לְהיֵפיוִו ןעֶסיוִו לאָז רֶע יֵדּכ טּור ןיי
 םאָד טְסְקְנעֶרעֶג גּוא טְסנעֶכעֶר גּוא .טְסְלייֵצ גוא ,ןעֶרְהיִפְרעֶּביִא טְסְכאַמ

 עֶנייַד עֶלַא ּוצ ץעֶזעֶגַא פא טסְריינש וד .ףֹוְמְַ .שעֶנעֶפעֶׁשעֶּב עֶלַא ןּופ ׁשֵפָנ
 נּוא בֹיְכִהְו ,ןעֶכאַז עֶרעֶרְנַא רעֶרָא הָמנְרַּפ ןעֶפְראַד ייֵז סאוָו ׁשעֶנעֶּפעֶׁשעֶּב

 :ןיד רז רֶעייֵז טְמְּבייֵרְׂש ּוד

 ייז ןעֶרעוֶו רּוּפַּכ םוי נוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג ייֵז ןעֶרעוֶו הָנָׁשֲה שאר ןיִא הנ ׁשֹארְּב
 גוא ,טְלעוֶו רעֶד ןּופ ןעֶרְהאַּפְרעֶּביִא ןעֶלאָז לְהיֵפיוֵו הפ ,ָּתיָמְתַחעֶג

 לאָז סע רעוֶו גוא ,ןעֶּבעֶל לאָז םָע רעוֶו ,ןעֶרעוֶו ןעֶפאַׁשעֶּב ןעֶלאָז להיפ
 עניי לאָז םַע רעוֶו נּוא ,ןעֶּבעֶלְסיֹוא ןעֶרְהאָי עֶנייַז לאָז םֶע רעוֶו ,ןעֶּבְראַמְׁש
 סֶע רעוֶו גוא ,רעֶסאוַו ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז סֶע רעוֶו , ןעֶּבעֶלְסיוא טיִנ ןעֶרְהאי

 רעֶד ְךֶרּוד ןעֶרעֶו טעֶנְרַהיעֶג לאָז םַע רעוֶו ,רֶעייַפ ןיִא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז
 ןעֶּבְראַטְׁש לאָז סָע רעוֶו ,הָיַח ַא ףרוד ןעֶמּוקְמּוא לאָז םִע רעוֶו גּוא ,דְרעוֶוַׁש
 ,םֶרּוטְׁש ןיִא ןעֶמּוקְמּוא לאָז םָע רעוֶו ,טְשְראָד ראַּפ רעו נוא ,רעֶגְנּוה ןיִא

 ,ןעֶרעֶוֶו ןעֶגְראוָוְרעֶד לאָז סַע רעְט ,גאָלּפ ןיא ןעֶּבְראַטְׁש לאָז םָע רעוֶו גוא

 סֶע רַעְוְו גּוא ,ןֶעּור לאָז םָע רעו , ןעֶרעוֶו טְנייֵטְׁשְרעֶּפ לאָז סֶע רעוֶו גּוא
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 הנשה שאר לש ב םויל ףסומ 0
 יִמּו ,ַחּונָי ימ .הֶליקְסַב ימו .הָקיִנְמב יִמ .הָפְנַמַב יִמּו
 ימ ,רֶסֵיְתִי ימו .ולשי יִמ .ףֶרָמִי יִמּו .טקַשי ימ .ַעּונ

 - - :םּוָי יִמּו .לֵפְׁשִי יִמ .יִנֲעַי יִמּו .רֵׁשֶעַי
 ןוממ לוק םוצ

 הָקָרְצּו הֶלַּפְתּו הָבּוׁשְתּו
 :הרזגח עור תֶא ןיריבעמ

 יִּכ , תֹוצִרָל ַחֹונְו סועְכל השק .ּךֶתֶלַחְּת ןֵּכ ּךְמְשְּכ יִּ
 ,הָיָחְו ויָכָרְדִמ ֹובּוׁשְּב םִא יכ תמה תֹומְּב ץֹוּפְחַה אל =

 תַמָא ;לְּבַקִּת רַיִמ בּוׁשָי םִא .ול הָּבִחִת ותומ םוי דעו
 רֶׁשַּב םָה יִּכ םֶרָצַי ַעַרּוי הָּתַאְו םֶרֶצֹוי אוה הָּתַא יִּכ
 איִבָי וׁשְּפַנְּב ,רֵפָעָל ֹופֹוסְו רֶּפְעַמ ודוסי םֶרֶא  םֶדָו
 ,לֵבונ ץיִצָכּו .שָבָי ריִצָחָּכ ,רֶּבְׁשִנַה סֶרָחַּכ לושמ ֹומֲחַל
 ַחְרּופ קֶבָאְכּו תֶבֶׁשֹונ ַחּורְכּו הֶלֵּכ ןֵנֶעְבּו רבוע לֵצְכּו

 .:ףּועָי םֹולֲחַכְו
 ;םִיַקְו יַח לֵא ְךֶלֶמ אוה הָּתַאְ

 רַעַׁשָל ןיִאְו ּךיִמְי ְךֶרֹאָל ץ ןיִאָו ּךיֶתֹונְׁשִל הָבְצַק ןיִא
 הֶאְנ ףְמש .ּךֵמׁש םּולָע ׁשֶרְפָל יִאְוְֶרֹובְּכ תֹובָּכרַמ

 ט"ע שוריפ תעד יתפש

 : ןייַז לאָז סֶע רעוֶו ,דָנָו עֶנ ןייז לאָז *ייֵה יִד ןעֶלעוֶו ריִמ ,רֶפָעָמ ֹודֹוי םֶרא

 ןייז לרע לא קימערן ל
 עֶרעְֶנַא ןעֶמ טְנייֵמ סאָר טְקּוצְרעֶפ ריב ןעֶטְנאַקאַּב א עֶר 2% ךיז

 סֶע רעוֶו ,רֶלעֶנ ןייז ןעֶמעֶנּוצ ןעֶלאָז
 טְפאָרְטְׁשעֶנ לאָז סֶע רעוֶו נּוא ,ןייז דְנּוזעֶג לאָז נןא הָוְלַׁש ןעֶּבאָה לאָז

 | לאו סע רעונ נּוא ,ןעֶרעוֶו טְמיִרָאְרעֶפ לאָז סֶע רעוֶו , םיִרּומִי םיִמ ןעֶרעוֶג

 :ןעֶרעוֶו ןעֶּביֹוהְרעֶר לאָז םִע רעוֶו גוא ,ּאָרַא לאָז םֶע רעוֶו , ןעֶרעוֶו + ףייב

 ןעַעענ ויויגומ .הָקָרְצ ,הָלִפְּת ,הָבׁשְּת ,ןעֶכאַז ייִרְר יִד נוא הפי הָבּושת
 | + הָריִוְג עֶוייֵּב יד לטבמ
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 ךֵמְׁשִּב ָתאָרְק ּונֵמְׁשּו ְךֶמֶׁשֹל הֶאָנ הֶּתַאְו ל
 ישידסמ לַע ְךְמֶׁש תֶא ׁשֶדֹקְו ךמש ןַעַמְל הֵׂשֲע קיח

 שדקנהו ץרענה מש דוב רּובֲעַּב .ךֶמֶש
 ור שֶוקּב ְּךְמִׁש םישידקמה שרק יפרש חיש רוס
 הֶׁשּודְק שולב ו םישלשמו םיארוק .הָמֵמ יֵרָד םִע הָלֲעַמ

 ;ׁשֶרֹוקַּב
 יי שודק שודק שודק :רֵמָאְו הז לֶא הֶז אָרְקְנ ָּאיִבנ דִי לע בּותַּכַּב

 םילאוש ויָתְרשמ םָלֹוע למ ודֹוכְּכ : ורֹובְּכ ץֶרָאָה "לב אֹלְמ תֹואָבָצ 5
 ';ּורֵמאֹי ְךּורָּב םָתָמּועְל ודֹוכָּכ םוקָמ | 'הֶיַא ,הֶזָל הֶנ

 םיִׁשִמֲחַו םִיַתאָמְּב ,אֵסָּכ תועָּבְרֶמ הָנֵה רֶׁשֲא תֹויַחְז
 םיִנָּפ םֶכְכֹוסְּב וב תֹוׁשֲעֹונ , אסכ תופינכמ ששו |

 = אוה ,אֵסָּכַל יּוטִנ םשארב עיקר תּומָד ,אֵקַּכִל םיִנָפְּב
 הֵאְרַמְּכ ַעיִקָרְל לַעַמְמּו ,אֵסָּכ ביִבְׁש ובו חרקה ןיעַּכ
 תוׁשָח ןוח ;אֵסּכ ליִחָמ תואל יִלֵּב תֹועְז ,אָסָּכ תומר
 תוזיזמ אֹלְו קֶזָּבַּכ תֹוסָמ ,אָסְּכ תושיֵערמ בושו אֹוצָרְּב
 !אֵמָּכ םוקמ ליִכָי אל םֹוקָמ לָב יב תוערוי , אָסְּכ דוה

 תַעָל ,אֵמַּכַל הְרָשי הרשע ׁשֵמֲחַו תואמ שמח לֶנָר ףַּכ
 תופלעתמ ,אָמְּכַל תַחֵּתִמ תוצפוק רֵאָפְל הָניִׁשְרִּת

 = תואושנ םַהְו תואשונ תֹואְרָנ ,אֵמָּכ לע בשוי םֶר דַחַּפִמ
 תריתע ,אֵמָּכַל םֶלֹוע תֹועֹורְז תַחְּתִמ תֹולְבְס .אֵסַּכ םִע
 תוקישמ ּומְצֶע םִא םיִעָׁשְּפ ,אֵסַּכ ףנָּכ הָניֶּפְַּת לֵעַתְּכ וז
 .תָעְל רפוש לוק ,אָמַּכ ןנע זשרפי ןיטסי יִּכ רַרֹוצ ,אָמּכ
 ,אָסְכִּב 'םימושר דַעְּב ץיִלְי םיִמָחַר ,אָסּכיִנָפ וחֶאְכ לעי

 תעד יתפש
 רעֶר ,רעֶלְטעֶּב ַא זיא רֶע סאָד טְנעֶק רעֶד | ,הָחְמִׂש עֶׁשיִריִגְנַא ףיוא ןייֵג ּוצ םיִשּוּבְלַמ
 ופ גוא ןעֶטְסְנעֶש ןופ ןעֶנאָרְטעֶג וצ םֶהיֵא טיִנ םֶהיִא טאָה רעֶנייֵק טְסעֶג עגיטרא . ןעֶּבאָה רעֶצְנעֶרְראַק םעֶד טיִמ רעווראס םיֹורְג עֶלַא ןעֶׁשיוִוְצ טְצעֶועֶג ףיז טאָה רֶׁש

 ןעטסעּב 9 98 א (ט"ע רווחמ)
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 ןפי םַּת תיִנְבַת , אספה םֶלּואְּב תבשמ הָצְרִי םִא טפוש

 :אסּכ םע תואָׂשְנִמּ תואשונ תויח עברא ,אסּכּב הקּוקח
 ַעיִנַפַיְו הפ הָצְפִי .דוע ,אֵסַּכ ונעמל לֵּבִנְל יִּתְלִבְל ןזה

 :אסכּב ְךֶמֶע רֶׁשֲא םיִעָסְנ יבשיל רוכז , אֵסַּכ

 םַעַרֲתִי זָאְו ,אָסְבְו סודה תמש םֶהיֵלֲע רֶׁשֲא םיקוצמ םָחְר ןח
 םּורְכָל בּורְכּו ואל ןפואו ,אֵסָּבַה שעְרתיו לנלגמ
 :אָסָּכ תַמּועְל הָיַחְל הָיַחְ

 ּורֹוכּכ םֹוקָמ הָיַא(י ה הז םיִלָאוש ויָתְרָׂשֶמ םָלוע אָלָמ ֹורֹובְּכ קח
 ומוקממ  :ומוקמִמ יי רֹובְּכ ּורָּב יט : ּורֵמאֹי ְךּורָּב םֶתָמּועְל -

 םוי לָכְּב רֶקֹובְו בֶרֶע ֹומְׂש םיִדֵחַיְמַה םע ןוחיו . םיִמֲחַרְּב ןֶפֵי אּוה
 ; םיִרְמּוא עַמְׁש הָבָהַאְּב םִיַמַעַּפ דיִמָּת

 ףל תֹובָבְל יִנְׁש ,דֵחֵיְתִהְל הָבּוׁשְתִּב םיאולְּת + ָךְכַעְו
 ,דָחֶא בל אושנ םיַּפַּכ ןויקנב ץחר .דָחֶאָל דַחַאְּכ

 רעֶדָא ,הָסְנְרִפ ףיוא רעֶדָא ןיינ ללפתמ ןעֶמ לאָז "ודֹובְּכ םֹוקְמ הַא; טְגְניִו ןומ רעֶד תַעַׁשְּב (*
 . רעֶדְניִק עֶטּוג ףיֹוא

 ,הָמְנְרִּפ ףיוא הָלְפִּת ןייֵא

 ףמיס ךיז ןעֶגעֶז סאו ןעֶמעֶלַא נּוא ריִמ ; ןעֶליוִוְרעֶד ןייַז לאָז סֶע םיִנְפְלִמ ןֹיצָל יחי
 טיִנ ריִמ טְסְלאָז יִד נּוא שיט ןיימ ףיֹוא } עֶנייַמ ןופ טאָנ נּוא טאָנ ןיימ ריִד ןופ

 ןעֶמּוק ןָא ןעֶּפְראַד לאָז יא סאָד ןעֶכאַמ ; נּוא ריִמ ןעֶּבעֶג טְסְלאָז יִר סאָד ןעֶרעֶמְלֶע

 ןעֶמאָנ ןייב טיִמ ראָנ ,ּבאָנ םיִניֵׁשְמְנעֶמ ּוצ | עֶנעֶז םאְוו ןעֶמעֶלַא גּוא דֶניוֶגְיוה ןיימ
 ןופ נא ןעֶמעֶראַּגְרעֶד ריִמ ףיוא ּוטסְלאָז } גאָט ןעֶניִטְנייַה ,שיָמ ןיימ ףיֹוא ְךֵמֹוס יו
 יָמּוא טְסְקְנעֶׁש יִר סאוָו רָצֹוא םעֶד { דֹוכָּכטיִמ זייּפָש עֶרעֶזְנּוא גאָט ןעֶרעֶי נּוא
 ייֵפְׁש ְךיִמ וד טְסְלאָז תֹונְּתַמ עֶניִטְסיִז + ןעֶסיֹורְג ןייד תּוכְזִּב טייֵהייֵרְפ טיִמ נּוא
 ְגַמָא הָעָּפְׁשַה ןיימ ןעֶּבעֶנ ריִמ גּוא ןעֶז ; רעֶּביִא זיא רֶע סאוָו (אסונרקיד) ןעֶמאָנ
 :הֶלָס הֶסֶנרִּפ עֶטּונ 'ןעֶנעֶג טְסְלאָז יר הֶסֶנְרִּפ

 .רעֶדְניִק עֶטּוג ףיוא חֶלָפְּת ַא

 = ךיא נוא הֶרֹוּת ןייַד נּוא ןייַז ּוצ קֵסֹוע יּואָר + ןופ ןעֶליוִוְרעֶד ןייַז לאָז םעֶ}ךיֶגָפְלִמ ןֹוצָו יה

 ןּופ ןעֶליוִוְרעֶד ןייז לאָז סֶע תֹוצִמ עֶנייֵד { עָניימ ןופ טאָנ נוא טאָנ ןיימ ריִד

 ּור ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןופ טאָנ נוא טאָג ןייַמ ריד : ןעֶּבעֶג ריִמ טְסְלאָז ּוד סאָר ןעֶרעֶטְלֶע

 + ׁשְנּואוו ןיימ נּוא טעֶּביִג ןייַמ ןעֶליִפְרֶע טְסְלאָז } ןיינ ןעֶלאָז סאוָו רעֶדְניִק עירְׂשָּכ נּוא עֶטּונ

רהור -//ר-/ רש רעש רער
 ה

 תעד יתפש

 יָר ּוצ טֶּפאַהעֶג ּוצ ףִז טאָה רעֶלְטעֶּב סאָד טְנעֶכעֶרעֶג ףייא ןעֶּבאָה יִיִז ,ןעֶטְסעֶּב

 םיֹורְנ טיִמ ןעֶסעֶגעֶג טאָה רע םיִלָכֲאַמ רעֶד , ןעֶגיִריִרְפעֶּב םּוג ייֵז טעוֶו רֶע

 טםיטעּפא 10 28 א (ט"ע רווחמו
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 טושפ רפוש ןּויִצ ,דָחֶא בל ףופָּכ ףּופְּכ רֶפֹוש לוק
 םירבוע .דח רובל םֶּבּורְצּוי םיִמָורֹוּפ ,דָחֶא בל טושפ
 = םָא תחַדְצְּב םיִכּומְס ןוח :דֶחֶא רֶצֹוייִנְפ ליִּבְקַהְל וב
 - םיתטבומ ,דָחּויְמּו דיחָי ְךֶבֶסֵּב םיִנְָׁשִ ,דָחָ הָיְה

 ;דֶחֶא בָא רֶׁשֹויְבּו (םֶתֶּב אג םֹותְּב
 יג טופש אָסָּכַּב ֹוּתְבִׁשְּכ ,דָחֶא לוק תיָנֲע ֹומָל רֵכְזִהְל

 תובוט ,רֶחֶא ףֶלָא ינמ רשוי ץילמ דימו דָחֶא
 ,דַחֶא טפָשִמל חָרְזֲאְו רַג בּוׁשָח , דַחָאְּב יִיִבְׁשַּב דיִנֵהְל
 ויִׂשֲעַמ רשאו ,דָחֶאְל םניד ערומ םֹויַהָמ ערו ְךז
 תֶרָׂשֲע קיִדְצַהְל ץַפָחִּכ אנה ,רָחֲאּוי רושע דַע טיִלּוקְש
 5כל ירצ תָּת םיִבָׁשַל הָחּותְּפ תֶלָר ,'זחיי הבושת יֵמְי
 ,דֶחָאְּב דַחֶא שינחל עשר תוכז זדלוג , רָחֶאְ דַחֶא
 יִמּו וולש בָא ןוח ;רָחֶאְל דֶחֶא אֹוצְמִל ןובְשֶח ר
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 ;רֶחָא םַע די לֵכְכּו טומת תעל | .דָחֶא אוה
 הָּפ עַמְׁש תֶדֶמְתַמֲה תאו ,דִחֶא םֶכָׁש תַּמִמ ֹומָל רֹוּכְִי רוע

 | ; דָחֶאְל דָחָיל רחשו שנ תֶׁשֶגֹור .דָחֶא

 רקובו בֶרֶע ֹומְָׁש םיִדֲחַיְמַה םע ןוחָיְו . םיִמֲחַרְּב ןֶּפי אוה ֹומוקָמָמ
 5 ן לֵאָרְׂשִי מש 3 םיִרְמֹוא מש .הָבַהאְּב םימעּפ ריִמָּת םוי לָכָּב

 ,:םיק לאל כל "תו יח לֵב יעל תינש ויִמָחְרְּב ּנעיִמש אּוהו

 תֹוָצִמ ןֵכֹוּת םֶהיֵרְּבַא לֶכְּב ְךיֶרֲאְּפִמ לוק ןֹוזָא הָּתַאְו
 ;םֶהיֵרָביִא הָנֹומְׁשּו םיִעָּבְראְוםִיַתאֶמְּב .םֶהיֵׁשֲעַמ

 / תעד יתפש
 ּפעָּב רעֶד ,םיִׁשּוּבְלַמ עֶרֶעייֵט יד ןעֶמְכיִר ?ךאפ םֶהיֵא ןעֶּבעֶג סֶלַא זיא סָע טיִטעֶּפ ַא
 רָעייֵז הֵׂשֲעַמ יִד םיִא טאָה סֶע הָחְמִש ?ייֵא טיִנ לאָז רֶע ןעֶקיִק ּוצ םּוא ףיז טאַהעֶג יד ףיֹוא ןעֶזעֶוועֶג ףיוא זיא ריִבְג רעֶטְנאַק  טייצ ןייק טאָה רֶע אָד ןעֶראוָועֶג טְנעֶרּב

 קראטש 11 98 א (ט"ע רוזחמ)
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 ;םֶהיֵלְנִר ףֵכְּב םיִׁשֹלְׁש ומָּכ .םישלש עוקת ׁשֶרֹוח הֶזַּב !

 םיִׁשָנ :םֶהיֵלּוסְרקְּב הֶרָׂשֵע ֹומְּכ הרשע םוי יַפְסּומ יש
 ;םֶהיֵקֹוׁשְּב םִיַּתְׁש ֹומִּכ ' .םיתש תיִרֲחַׁש הָביִת ינּפ
 ;םֶהיֵּכְרִּב לע הָׁשִמֲח ֹומְּכ .הָׁשִמֲח וב תורק םימושְר
 :םֶהיִתוכְריְּב דָחֶא ֹומְּכ .דָחֶאְּב אָסֶּכַּבַעוקִּת םיִׁשּורְד
 :םֶהיֵלָטֹוקְּב הָשלֶש ומָּכ .השלש שלשְל וכשמי ןרס
 הרשע יִּתְׁשַע ומָּכ ,הֵרְׂשַע יִּתְׁשִע ׁשֵרֹוח יִפְסּומ .ןַה
 הֶעְׁשִּת ומָּכ .ְעֵׁשֵּת תֹוכָרְּב םֶׁשֲחַל ןֹוקְצ :םֶהיֵתֹועְלַצ
 .םישלש תורָפֹוׁשְו תֹונֹורְכִזְו תויִכְלַמּו :םֶהיֵתֹועֹורְִּבָׁש
 הָנֹומְׁש םיִדיִמְּת לֹולְּפ :םֶהיֵדְי תַסיִפְּב םישלש ומָּכ
 ;םֶהיֵתֹורְדֶׂשְּבֶׁש תֹויְלֶח הָרָשַע הָנֹומְש ֹומִּכ .הֶרָׂשָע
 :םֶהיֵׁשאְרְּבָׁש הָעֶׁשִּת ֹומְּכ .עֵׁשֵּת תועיקת םיִדיִמְת יֵחְבִז
 הָנֹומְׁש ֹוּמַּכ ,הָנֹמְׁש םָּב חוחש םִיִַתְׁש תֹוריִתַע
 הֶׁשֶמָח ֹומְּכ .הָׁשְמֲח םיִרָפְס םֶתָד קֹוח :םֶהיֵראֶוַצְֶּׁש
 הָׁשִׂש ֹומְּכ .הָשש םֶלוע תֹוכיִלֲה םש ןח :םֶהיֵבְקִנְּבִׁש
 בֵרֵקְו ןֶמָבּו ףערַמְו יִוְכָׂשְו לֶסָכְו תוחוט :םֶהיֵבְבְלִּב
 רֶׂשָבּו רוע הֶיַח הָדִיִחְי הָמָׁשְנ ַחּור ׁשָפָנ  םֶהיֵתֹונֹּתְׁשֶעְו

 ;םֶהיֵתֹומְצַעו דיִנְו = =

 ףַּכִמ .םֶהיֵתֹותְפִׂש בינו ןֹוׁשָלְו הָּפ וצפיו , ןזוא ּורְכִיו ןיע ּואְׁשִי
 - רפוש עֹוקְתִּכ ,םֶהיֵׁשֲעַמ טור ּוחְּכַוְתִנ שאר דַעְו לֶגָר

 תינָׁש ַעֹומְׁש ןיִד םֹויְּב םקידצהל ,םֶהיֵנְמּוׁש ּורְּפְחַי לֹוקְּב
  םֶהיֵהלֲאֵמ

 עמ אּוהְו .גנעישומ אוה ּונֹּכְלַמ אוה וניִבֲא אּוה ,וניֵהֹלֲא אוה דֶחֶא ןוח

 ְכיֵהֹלֶא יי  יִנֲ ;םיִהֹלאָל םֶכָל תֹויְהָל יח לֵּכ יֵניֵעְל תיִנָׁש ויִמָחַרְּ

 ,,יראשראשיר "יס "סא

 | תער יתפש

 נוא ןעֶגְראָּב םעֶּפֶע ריד ןעֶמ ןעק ייזא יִװ ןעֶגְנאַנעֶג ּוצ ויִא רֶע ןעֶסאָרְדְרעֶפ קְראַמְׁש
 ױ + יונ עשר ,הָבֹומ ַא ןּוהְמ רעֶלְטעֶּב יִר םֶהיֵא ּוצ טְנאָז נּוא םַעַּכ טיִמ
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 445 גכר תנשה שאר לש ב םויל ףסומ
 לע למל יי הָיָהְו ץֶרָטָה לֵכְּב ףֶמֶׁש רידא הָמ ּונֵנֹודֲא יי ונרידא ריִדַא לחש

 : רַחֶא ומשו דָחֶא ו הֶיְהִי אּוהַה םויַב .ץֶרֶאָה לֵּב

 ןיר ְּךַעְמִׁש .ץֶרָאָה לָכ אֹלְמ ְךֶצֶמֶא ּךֶדֹובְּכ תולֵהְּת
 - םוי שער .ץֶרָאָה הָמָקֶׁשְו הֶאְרָי ןֵכְּב םִיַמָׁשִמ

 רֵּבִד קְזֶח רפוש לוק ,ץֶרָאָה תומוהת ּוׁשֲעָנ טָּפְׁשִמ
 ,ץֶרָאָה ףנֶּבִמ עיִמְׁשִ רֶמזִּב קידצל יֵבְצ .ץֶרָא אָרְקיו
 םּוקָּת תֵע ,ץֶרָא ּותיִעְבִי תּוצְלַּפּו חַפּו תַחַפְו דמַּפ
 ובבני ְךֶרָד ונפ ולוס זח :ץֶרֶא יֵסְּפַא לָּכ םֹועְז טָּפְׁשִמְל
 ,ץֶרֲאָל ביִׁשָּת םעט רידַאְו רֹואָנ .ץֶרֶאָה תַדְרָחַמ םיִדְרָח

 ;ץֶרָא תֹיִּתְחַּת ּועיִרָי הָמָדֲא יִאְרִּת המ
 ּוהּורָאַּפ ֹומְּכ ,ץֶרָאָה לָּכ לַע ְךֶלֶמ אּוח יִּכ תֹולָנהלּו עַדֵוְתַהְל

 ;ץֶרָאָב ורָאָפְל יָנּוחְב ּוׁשְרּוי קַחׁשַּב זָאֵמ

 לע ְךֶלֶמְל יו הָיָהְו ץֶרָאָה לָכְּב ףמש רירא הָמ ּונֵגֹודֲא ו ּונֵריִדַא ריִדַא ןו
 ףשרק יָרְבְרְבּו ;דָחָא ומְׁשּו 'דַחֶא יי הָיָה אּוהַה םויַּב ,ץֶרָאָה לַּכ
 ;הָיולְלַה רֹודָו רֹורְל ןויצ הלא םָלֹועְל יי ךולמי :רמאל בּותַּכ

 ףתשודק םיִחְבְנ ן- ָךֶלֶדָנ דיִנָנ רֹודָו רֹודְל ןוח

 : : הָּתֶא שודקו לודנ למ לא יִּכ , דַעְו םלועל

 ףל ּורְמאיְו .ְּךיֶשֲעַמְּב חַמְׁשִתְו .ךיָשָעמ לע לֹומֲח
 לָּכ לַע ןֹודָא שדקות .ּךיָסּומֲע ךקדצִּב .ְךיֶסֹוח

 .תשדק נר 5 ָךֶׁשּורְקִּכ ךשידקמ יִּכ .ְּךיָׂשֲעַמ
 ;םישודקמ רָאָּפ ׁשֹודְקִל הָאְנ

 א7 ו א.א "ר"ר "יי

/ 

 תעד יתפש
 ףיֹוא טֶלֵאוָו רעֶניִרעֶדיִנ לעֶסיִּבַא ןעֶצעֶנ ףיִז םיִריִבְנ עֶטְסעֶרְג יִד ןעֶשיוִוְצ ןעֶצעֶז וצ ףיִז :

 ןייֵא ןיֹוׁש טְסְגְניִלְׁש נּוא ןָא ןעֶביֹוא ןיוש רעֶלְטעֶּבַא טְסיִּב יִד זַא ריד ייַּב ָךאָד טְסייוֵו טְציִז יר ןעוֶו סְנעֶטייוֵוְצ ,ןעֶכאַמ םיֹוא טיִנ יד רעֶּבִא ,טְנעֶקְרעֶד טיִנ ךיר ןעֶּבאָה ייז
 5 טֶסְפְראַד םיִנָּפ לָּכ לע םיִלְכֲאַמ עָלַא טְסְלאוָו יד ןעוֶו ייז ןעֶׁשיוִוְצ ּוד טְסְמּוק יונ |
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 ל םֹויִא איִצוי םֶּתַה תּוכזבו ונידְמ תיִּבְׁשִי
 ּונְנֹודֲאַל םויה שודק יִּכ .ונניד קָדְצְל

 רבד בֹקֲעַיְל דיגת .עֵׁשֶּפ דינמ לומ רשוי ץילמ ןיֵאְּב |
 ;טֵּפְׁשֶמַה למ טָפְשִמּב ונקרצו ,טַּפְׁשִמּו קוח

 : םּוהְמא ןייא ןיִא ןעֶמ טגא] "ךןיִּב זֲהֹואָה רעֶטְרעוֶו יד נוא *טָּפְׁשַּמַה למה רעֶטְרעֶ ש

 טַּפְׁשִמ תַדְמ דִיְּב זָחואְה
 הָנּומֲא לֶא אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכ\

 תֹורָּתְסִנ יִזְנִג קָדֹובּו ןֵחֹוּבַה
 תויָלָּכ ןחוב אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 תַחַׁשִמ הָדֹופּו תֶוְמִמ לֵאֹונַה
 קזח לֵאֹונ אּוהָׁש םיִניִמאַמ לכו

 םלוע יֵאְבְל יִדיִחְי ןָדֵה = |
 = תֶמֵאָה ןיד אּוהָש םיִניֵמֲאַמ לכו

 היִהֲא רֶׁשֲא הָיְהֶאְּב יּונֲהָה
 הָיהיו הָוה הָיָה אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 ותְלִהְּת ןֵּכ ומש יֵאְדִוַה
 וּתְלִּב ןיִאְו אוהש םיִניֵמֲאַמ לכו

 תֹונֹורְכִז תובוט ויָריִּכְזַמְל רֵכֹוזַה
 תיִרְּבַה רֵכֹוז אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 יח לכל םייח ְּךֵתֹוחַה
9% 66 60 60 4 9 4 4 00 9% 600909 4 65 4 4 44 * 9% 

9% 9 

 ריר ירש ערער ע'י.

 תעד יתפש
 םיִנ טְנְראָּבעֶג יז ריד ראָנ ףאָד ּבאָה |עֶניִש ףיוא ןעֶּבעֶג וצ גנוטקא ףאָב
 ןעָּבאָה ּוצ טינ ְךאָד ףיא ףְראַד טְקְנעֶׁשעֶג ְךיִא ,ןעֶטְכעֶר ּוצ ןייא טיִג 1 "םישּופלש
 ראפ <

 ! גאָט ןעֶטְׁשְרֶו םעֶב ייַּב ךיִו טְגיִפעֶג ,"רַיָּב זָחֹואָה , ןּופ שייט יד
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 הנשה שאר לש ב םויל ףסומ
 םיִקְו יח אּוהָש םיִניֵמֲאַמ לכן

 םיבוטלו םיִעָרָל ביִמָמּו .בומה
 לפל בוט אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 םירוצי לָּכ רָצָי עֵדֹויַה
 ןָמְּבב םֶרֶצֹוי אּוהָׁש םיִניִמֲאַמ לכו

 דַחְי םֶלְלֹוכְו לוכי לֹּכַה
 לֹוכָי לכ אוהש םיִניֵמֲאַמ לכו
 ידש ,לֵצִּב רֶתָסַּב ןָלֵה = |
 אּוה ֹודֵבְל אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו
 הָכּולְמַה ֹולְו םיִכָלִמ ךילממה =
 םלֹוע ְךֶלֶמ אוהש םיִניִמֲאַמ לכו

 רוד לָּכ ֹודְסַחְּב גָהונַה
 דָסֶח רֵצֹונ אּוהׁש םיִניִמֲאַמ לכו

 םיררוסמ ןיע םיִלֲעַמּו .לֵבֹוסֲַה
 הָלָס ַחֵלֹוס אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 ויארָי לָא ֹוניֵעְו ,ןֹויְלָעַה
 שחל הנוע אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לֹכְו

 הבּוׁשְתַּב יִקָפֹודְל רעש ַחֵתֹוּפַה
 ודי הָחּותַּפ אוהש םיִניֵמֲאַמ לכו

 וקרצַהְּב ץפָחְו עשרל הָפֹוצַה
 רֶׁשָיְו קידצ אּוהָׁש םיִניִמָאַמ לֹכְו

 ףא ךיראמו םֵעַזְּב רצקה
 סועָכְל השק אּוהָׁש םיִנִמָאַמ לכן

 ָנֹורְל םימחר םיִדְקַמּו .םוחרה
 תֹוצֵרְל ףר אּוהָׁש 5 םיִניֵמֲאַמ לכו

 ,' 60 לא, ירא 7 א שי יא שי"ר 552

 תעד יתפש
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 לֹודָגְו ןוטק הושמו .הֶוָׁשַה
 קֶדָצ טפוש אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכ

 םיִמיִמְּת םִע םֶמֵּתִמּו .םָּתַה
 ולָעַּפ םיִמָּת אּוהָׁש םיִניֵמֲאַמ לכו

 .תנשה שאר לש ב םויל ףסומ

98 88 66 8 

 ןואה ןייגפ ;ךוחיִּב 55 לע ךולמתו ףדבל בֵנְׂש וּת
 מ הָיְהִי אּוהַה םויַּב ץֶרָאָה לָּב לַע ְךֶלֶמְל + הֶיָהְו ףָאיִבְנ ד לע בּותַּכַּכ

 : ; רַחָא ֹומְׁשֹו דָחֶא

 : "וכו ַחכְּב אנא, שייֵהְרעֶליִטְׁש ןעֶמ טְגאָו ,"יב ןֵתֹואְה טְגיִדְנֶע ןעֶמ ןעוֶו

 !הָרּורְצ ריִּתִּת .ףְניִמָי תַלּודְנ םכְּב אָנֶש
 ;אָרֹונ ּונֵרֲהַט ּונֵבְגׁש .ךֶמֵע תַנְר לכה

 ;םֶרְמָׂש תַבֶבְּכ .ּךֶרּוחְי יִׁשְרֹוד רֹוּבִנ אָנ

 צףָתֶדֶע לקנ ףְנּוט בֹורְּב .ׁשֹורְק ןיִסַח
 +ףֶהָשּורְק יִרְכֹז .הֵנְּפ ףמעל הֶאֵנ ריִחָי
 {תֹומָלֲעַּת ַעֵרֹוי .וניתקעצ עַמְׁשּו לבה ּוניִתָעְוש

 ע) ףּורָּב ; ף +רָעָנ םֶלֹועְל ֹותּוכְלַמ דֹובְּכ םָש ְךּורָּב :םֶלַמְ ריִמָּת ףתקְרצ .םָמֲחַר םֵרֲהִט םֶב

 לכ לַע ְךֶלֶמְל יי הָיָהְו יתשקבו יִתָלָאָש הֶׂשֲעַָּׁש תֹואָבְצ יי ירש ףמָׁשְּב
 ;דָחָא ֹומָׁשּו דָחֶא 2 יְהִי אּוהַה םֹויַּב ץֶרֶאָה

 ְךָׂשֲעַמ לָּכ לע ּוניִהֹלֲא יי ףךרחפ ןֵּת ןֵכְבי
 ָךּואָרְיְו ,ָתאֶרְּבֶׁש המ לָּכ לַע ּךְתֶמיֵאְ

 ,םיִאּורְּבַה לָּכ ךיָנָפְל ּוֲחַּתְׁשִיְ , םיִׁשֲעַמֲַה לָּב
 בֶבֵלְּב ְּךְֹוצְר תושעל תֶחֶא הָדְנֲא םֶלְב וׂשָעַיְ
 ,ְךיֶנָפְל ןמלשהש וניֵהלַא יי ונעדיש ומָּכ .םֶלָש
 לכ לע ארונ ךמשו ,ְּךֵניִמיִּב הָרּובְנּו ךרָיְּב זוע

 :ָתאָרְּבֶׁש המ
 יש ירא יט יי לעב

 תעד יתפש

 ,ןייז לֵחֹומ ןעֶסייֵהעֶג םֶהיֵא טאָה ןעֶמ ןעֶפ
 דְנּוא גיִרָעיֹורְמ ןעֶפאָלְטְנַא ְךעֶּנעֶנ ויִא רֶע
 טְכאַנ עֶצְנאַנַא טאָה נוא ,טְמעֶשְראַפ רֶעייֵז

 ןעֶקעֶלְפ יד םיִשּוּבְלִמ יד ייַּב טייֵּבְרַאעֶג

 רעֶד סאָד טְסיוִועֶג טאָה רֶע ,ןעֶמעֶנּוצְסֹורַא

 רעֶד .ןעֶגייוְַׁש טיִנ םֶהיֵא םעוֶו ריִבְנ
 98 (ט"ק רוזחמ)

 ׁשְטְנעֶמ רעֶד ירפְעַמ ידיסי םֶדא, זיִאלשמנ
 זיִא רֶע טיִנ ןֶסֶחֵי ןייק. ראָנ תֶמֶאְּב זיא
 . זיִא רעֶגייַז ףּוג רעֶד ,דֶרָע ןופ טְכאַמעֶג
 מאָה םֶלֹוע לָש ינוב רעֶד ראָנ עֶטאָּלְּ
 "3 ןסו לָּכ ,הָמָׁשְנ יִר טְנְראָּביִג םֶהיֵא
 = 9פ)עקְרעֶר םֶהיִא ןיִא ףיז טְלאַה הָמָׁשְנ
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 ,ְךיֶאָריִל הָלֵהְּת ,ְךֶמֵעָל יי רֹוכָּכ ןֵּת ןֵבְבּו
 הפ ןוחתפו ,ףישְרודל -דָבֹוט דוקו

 - ,ֶריְִל ןוששו ,ְךֶצְרַאְל הָחְמִׂש ,ךֶל םיִלַחיִמל
 ןֶבֶל רג תַכיִרֲעַו .ּךְרְבַע דִוְרְל ןְרָק תַחיִמְצּו

 !וניֵמְיְב הָרָהְמִּב ,ּךֶחיִׁשְמ ישי
 םיִדיִסֲחַו ּוזֹולֲעַי םירָשיו ,ּוחָמְׂשִיְו ּואָרִי םיקידצ ןֵכְבּ

 הֶָעְׁשְרָה לָכְו ,ָהיִּפ ץֵּפְקִּת הָתָלֹועְו ,ּוליִגְי הָנֵרְּב
 ;ץֶרָאָה ןמ ןודז תַלְט ממ ריִבָעַת ,הָלכִּת ןֶשֶעַּכ ּהָלּב
 םיִיִאב ּודיִגַיו ךדֹוכְּכ םֵׁש ּוכְרְביִו .ּךֶדְבֶעְל לֹּכ ּויְתֲאְְ

 לָּכ ךולָלַהיִו ּךּועָדְי אל םיִמַע ּךּושְרְדָיְו .ְּךקָדִצ
 תֶא ל ּוחְּבְִיְו .יי לדגי דיִמָּת ּורְמאֹיו .ץֶרֶא יִסְפַא
 = .םֶהיֵלְסַּפ םע ּורְּפְחַיְו .םֶהיֵּבַצֲע תֶא ּוהְנְזִיְו ,(םֶהיֵחְבִ
 יֵׁשְקַבְמ שָמְש םע ְךֹואָריִיְו .ְּךָדְבֶעָל דֶחֶא םֶכָׁש וטו
 ולְלַמיִו ,הָניִּב םיעות ּודמליו .ּךֶתּוכְלַמ ַחֹּכּוריִּבִי .ְּךינּפ
 ודְלַסיְו .ׁשאֹרְל לכל אֵׂשַנְתַמ ךואשנוו .ּךֶתֶרּובְג תֶא
 ,הָנָר םיִרָה ּוחְצְפִיְו ,הָרָאְפִּת רֶזנ ְךּורְמעיִו .ְּךיִנְּפ הָליֵחְב
 ,םֶהיֵלֲע ְּךְתּוכְלַמ לוע ּולְּבַהיְו .ְּךֶכָלֶמְּב םייִא ּולֲהֶצִי
 ונְּתִיְו ,ּואֹובָיְו םיקוחר ועמשיו ,םִע לֵהקִּב ךוממוריו

 הכולמ רַתָּכ ל

 תעד יתפש

 קיִטְׁשִא זיא רֶע סאָד טְשרֶע טְהעֶז ןעֶמ ּפֶא = ןיילא רֶע ,זיִא ףינ ןייַז סאוָו טיִנ רעֶנייֵג
 טרעוו טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא נוא ,ררַע , םויל קיִטְׁשַא זיִא רֶע םאָד ראָו ךיֹוא טְסעֶגְראַפ

 ןעֶקעֶלְפ יד הָמָׁשְנ ןייז טְרעֶמיֹולעֶג ְךעֶּבעֶג ןעֶצְנאַנַא ראַפ ראָנ ו די טְניִכעֶר רֶע ,רֶרֶע
 סאָד ףְראַר םעֶד רעֶּיִא ,ןעֶמעֶנּוצְסיֹורַא םֶלֵא ליוו נּוא ןָא ןעֶביֹוא ְךיִז טְצעֶז ,ןֶסֶחֵי
 הָליִלְח ןעֶּבאָה ןעֶניִז ןיִא ׁשֶטְנעֶמ רעֶדעֶי ףְראַּפ רֶע סאָד טייוַו יֹוזַא ,ןעֶג ילְׁשְנייַא

 הָמָׁשְנ עֶניִלייֵה יִד םיִׁשּוּבְלִמ עֶטְנְראָּביִג יד טיִנ יז לאָז רֶע המָשָנ יד א ראָג טְסעֶנ
 ןּוהְמ } הֶבּוׁשְּת נוא ,ןעֶקעֶלְפ ראפ וצ טיִנ רעֶד רַעְּבִא טמּוק םִע ןַא ,ןעֶטְכעֶר ןייא
 הכו רֶע טעװ ,םיִאָטֲח עֶניֵז עלא ףיֹוא ּוצ הָמָׁשְנ יד םֶהיֵא טמעְנ ןעֶמ רעֶנייֵז ףֹוס

 ןֵמָא ,ם'טּונ םעֶלַא ּוצ ןיז םֶהיִא ןופ עֶלַא יז ןעקור "רָפֶעְל ופוסי,
 , 99 מר (8"ע רווחמו
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 רַהְּב ,ּךיֶׂשֲעַמ לָּכ לע ְּךֶרֵבָל יי הֶּתִא ךולמתו

 ריִע םילשוריבו .ְךֶרֹובְּכ ןֵּכְׁשִמ ןויצ
 יי ְךֹולָמי :ףשרק יֵרְבַדְּב בּותְּכַּכ .ּדֶׁשְרִק

 ";הִיולְלַה רֹודָו רודל ,ןֹיִצ ְךִיַהלֲא םֶלֹועְל
 .ְךיֶָעְלַבִמ ּּולָא ןיִאְו ,דֶמֶׁש אְרֹונְו הֶּתַא שודק

 שודקה לֵאָהְו .טָּפְשִמַּב תֹואָבְצ יי בניו בּותָּכַּ
 :ׁשֹורְקַה ךֶלֶמַה יי התא ךּורָּב :הָקָדצִּב ׁשֶרָקִנ

 ,ונָּב ָתיִצָרְו ּונְתֹוא ּתְבַָא ,םיִמַעָה לָּכִמ ּונָּתְרַחְב הֶּתַא
 .ךיֶתֹוְצִמְּב ּונְתְׁשֹדַקְו .תונושלה לֶּכִמ ּונְּתְמַמֹורְ

 שודקהו לֹודְנַה ְךמִׁשְו .ְּךֶהָדֹובֲעַל ּונּכְלִמ ּונָּתְבִרְקו
 ;ָתאָרְק ּוניִלָע |

 .הזח ןֹורָּכְזַה םוי תֶא ,הֶבָהַאְּב ּוניֵחֹלֲא יי ּונָל ןֶּתִּתַו
 ;םִיָרְצִמ תַאיִציִל רֶכְז ׁשֶדֹוק אָרְקִמ .הָעּורְּת םֹוי = =

 ונְתָמְדַא לַעָמ ּונְקַחרְתנו,ּונֵצְרַאמ ּוניִלְנ ּוניאְמָח יִנְּפִמּו
 תיִבּב ּוניֵתֹובֹוח תֹוׁשֲעַל םיִלֹוכִי ּונְחֹנָא ןיֵאְו

 ףפפטסל ןיוכתו , וז סכיסת לעסי "וניאטח ינפמוח למופ ןוסספכ . ירק ןוקתל הלפת
 עועיפ לוסכ סכוס טעמתנו תולגב ןליסש סניכטס רע סע ךמכע 1

 קרוס סתיס כ"ללס ,ירק לטס תטסמ סירס וכיתונועב תופגס סיכירמ ונסנֿפו , סריס
 רפסמ | סוסו .װ סלפת למסי ןכנ סממס | רולכ סכבלס רוֿפ  ש"מכ סמסס רוס לוסכ
 : ולפט ךפוכ ףיסוסו ןוטלס | ןוקיס ל": לוסט ךפ + סמודק סנפפ ליסו , שדוקה תדובע

 םגפ ינימ המכב שדוק תירב תואב ונמגפ רשא לע ונבל סמנו דואמ ונשוב םלוע לש ןנובר
 םוקמב אלש טרפבו ללכב לארשי לכמו ינממ ואציש הלטבל ערז תופיטו ירק ינימ המבב טרפבו

 עבראב תוצופנה תופילקב תוקושעה תומשנה םגו םירחא םילוגלגבו הו לוגלגב ןוצרבו םנואב הוצמ
 הלגו ונשדקמ תיב םמשו וניתולג ךראתנ הז ידי לעו םיוגה ןיב תורופנה תואליטרע תומשנו ץראה תופנכ
 וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהיו תוחילפו םימחר שקבל ונאב הרומג הטרחו שפנ תורירמב ןכבו .ונרקי
 'ה חכ אנ לדגי התעו םיחנאנו םירמ םינויבאהו םיינעה ונילע םחרתש םימחרה בא וניתובא יהלאו
 לוגלגב לארשי לכמו ינממ ואציש הלטבל ירק תופיטו תושודקה תוצוצנה לכ תופילקה וטילפתו
 ןיוביו) זמ"יב שודקה םש חבב תורואמל ויהו תינש השודקב םצבקל רוזחתו םירחא םילוגלגבו הז

 דךנחנ רצוא |
 סאוָו רָחיס רעֶסיֹורְג ַא ןעֶזעוֶויִג זיִא םִע עֶויִר ןעֶלעוֶו ריִמ ,"כ ּוניֵאָּטֲח ינפמו

 קיִרְּכאַפ ןיִא ןעֶפיֹוק ּוצ גיִרְנֶטְׁש טְנעֶלְפ ,לשֹמ יִּפ לט ןעֶׁשְטייט רעֶטְרעֶו - }
 תרוהס 9 99 א (ט"ע רווחט)

 66 6 ומ וב
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 % 1 ר ָרְקׁש שודקהו ן לודנה ִַּבַּב , הְיהְּ

 הרהמ :הנבתו .םיברה ומחר שר לע וניל
 ניֵלָע ְךֶתּוכְלַמ דובְּכ הנ ,ּונּכלִמ ּוניֵבָא :ודובּכ לָדגתו
 וניִרּוזפ ברקו .יִח לָּכ יִניָעְל ּוניִלָע אֵׂשְנִהְו עפוהו ,הָרָהְמ
 ונָאיִבהַו .ץֶרֶא יִתְּכְרִיִמ סנַּכּוניֵתֹוצּופְנּו .םיוגה ןיֵּבִמ
 תַחְמִׂשְּב ּךֶׁשֶרְקִמ תיֵּב םיִלָׁשּוריִלְו ,הָנרְּב ְךרֶיִע ןֹויִצְל
 וניתובוח תֹונְּבְרִק תֶא ְךֶנָפִל הֶׂשֲעַנ םָׁשְו .םֶלוע
 יפסומ תֶאְו : םֶתָכָלְהְּכ םיפסומו םֶרְדָסְּכ םיִדיִמְּת
 הָבֲהַאְּב .ףינפל .בירקנו הֶׂשֲעַנ . הֶזַה ןורָבה םוי
 ידי לַע .ּךַתַרותַּב ּוניֵלָע ָּתְבַתַּכָׁש ֹומְּב .ךנוצר תַוְצִמְּכ

 ;רּומָאּכ ְּךָדֹובְכ יִּפָמ ְּךָדֶבַע השמ
 הָרֹובֲע תֶכאָלְמ לָּכ םֶכָל הָיְהִי ׁשֶרֹק אָרְקִמ ׁשֶדֹוחַל רָחֶאְּב יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֹוחַבּו

 ,ייל חֹהיִנ חיִרְל הֶלֹע םָתיִׂשֲעַו : ;םֶכָל הָיהִי הָעּורְּת םוי ,ּוׂשֲעַת אל

 ;םמיִמְּת הָעְבָש הָנָׁש יִנּב םיִׂשָבְּכ , דַהָא ליַא ,רָחֶא רֶקָּב ןֶּב רַּפ

 םינרשע ישו ,רפל םיִנרְׂשֶע השלש | רָבְדַמַּכ םֶּהיְֵּסִנְו םָתָחְנִמּז
 ,רָּפַכְל םיִריִעְׂש ינָשּו ,ופסנכ ןייו .שָבְּכִל ןֹורָׂשֶעָו ,לֵיִאָל
 : םָתָכְלֲהַּכ םיִדיִמְת ינָשּו

 שודקה םשו (ה"יהא אירטמיג אוהו) והטלפאו קשח יב יב קוספו 'םיאלט" ץבקי" וערוב" (קוטפמ אצויש-
 וגיתוצופנו םיונה ןיבמ וגרוופ ברקתו לא ונשירוי ונטבמ ונאיקיו" עלב" ליח" קופפמ אצויה ן"בח
 לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו בותכש ארקמ ונב םיוקיו ץראה יתברימ םנכ-
 תשע ךנימי ןעמל השע ךמש ןעמל השע םלוע תלואג ונילאגתו המש ךיהלא 'ה ךציפה רשא םיפעה
 םימותחה דוד ףסוי ןרהאו השמ בקעיו קחצי םהרבא ןעמל השע ךתשודק ןעמל השע ךתרות ןעמל
 ונמגפ רשא ןקתתו תובלמו דופי דוההו הצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה תונוילעה תודמב םיזחאנו
 ונילע עיפשתו םלוע דעו התעמ ער לכמ וגרמשת םיברה ךימחרב ונרזפ רשא טקלתו ונדרפה רשא דחותו

 ר"שי ל"יצמ ך"מות ר"מוש ן"ונח ם"וחר ונערו ערזו ונערזו ונא תמאב ךדבעל הרהטו השודק עפש =
 רבשנ בל ביתכדכ ונתלפת לבקו ונילע םחרו םוה (שודק םש ף"ימת ש"חר אוהש ת"רב ןיובי) ה"דופ
 וילא ועושבו ונממ וינפ ריתפה אלו ינע תונע ץקש אלו הזב אל יב ביתכו חובת אל םיהלא הב

 :ילאוגו ירוצ 'ה ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי :עמש
 ,יאער, רע רמו. ער, לע, עא, א, ר"ר. ז" לאל רב ר" 4

 ףמחנ רצוא
 שאה רֶע ,םורָא ןעֶראוָויִג זיִא רמוס רעֶד טְגְראָּביִג טיִנ ,דֶלעֶג עֶסְסאק ראפ הָרֹוחְסי

 ןָמּוְמ ראפ הָרֹוחְס ןעֶפיֹוק טְגעקְנִנ טיִנ ןעֶפאָרְיִג ךיז טאָה לְהאָמַא ,הָמּורְּפ ןייק |
 רלעג 8 29 (ט"ע רוזחמ)
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 ּהָתָחְנִמּו דיִמְּתַה תַלֹועְו ,ּהָתָחְנִמּו שחה תלוע רַבֶלָמ

 0 ייל .הָׁשִא ַחֹחיִנ ַחיִרְל ,םֶמָּפְׁשִמְּכ םֶהיֵּכְסִנְ

 . ןעֶלאַפ םיִעָרֹוּכ ראפ מָּבַׁשְל ּוניֵלָע טְלאה ןָמ רעֶד ןעו) ןעֶמ טְנאָז הָנֲחְּת יד

 ןעֶנְרעֶל ּוצ ןעֶקְראַטְׁש ןעֶנעֶק ְךיִמ לאָז | ריִמ טְכעֶרְּבּוצ יונ פנל יִש ונֹוּבַר
 ףַא חס ,הקרצ ןעֶּכעֶג נוא הָרֹוּת | קְנעֶרעֶג ְךיִא ןעוֶו ץֶראַה ןייַמ

 זייַפְׁש גוא דנאה עֶדְליִמ ןייַד ןעֶפֶע ו'זי ,ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא ׁשֶדְקִמַה תיֵּב סאָד יו
 טיִנ ןעֶלאָז רימ ,דְנאַה ןייד ןּופ ְךיִמ | הָדֹובֲע יִד טאָה - ןִחֹּכ רעֶד "וא
 רָשָּב תַנְּתַמַא וצ ןעמ - הָליִלֲח רעֶד זיא ,םיִשָדְק ישדק ןיִא ןּוהְמעֶג
 ,ץֶראַה ןעֶכאָרְּבּוצ ןיימ נּוא ,םֶדָו ,ןעֶראוָועֶג םייוַו םיִדאַפ רעֶטיור
 אָז ןֶעייֵרְש נּוא ןעֶנייֵו ןייַמ גּוא | זַא טְסּואוועֶג לֵאָרְׂשִי יד ןעֶּבֹאָה
 ןייַמ ראפ נּוא ריִמ ראַפ ןייז . ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגְנַא זיִא הָלְּפִּת רֶעייֵז
 עֶנייַמ נוא ,רעֶרְניִק יִד ראפ נּוא ןאמ { ריִמ ןעֶּבאָה םיִּבַרָה ּוניֵתֹונוֲעַּב טְצעֶנ
 .ןעלאפ רֶהֵעָל טיִנ ןעֶלאָז ןעֶרעֶרְּט | ,לֹודָנ ןַהֹּכ ןייק ,שָרְקִמַה תיֵּב ןייֵק טיִנ

 תיֵּב םסאָד ןֶעיוּב נוא מ הכי | .ְרעֶפ זְנּוא ףיוא לאָז םֶע ןֵּבְרַקַא נּוא
 לאָז לורג ןהפ רעֶד זא שָדְקִמַה רעֶמאַפ רעֶגיִדְמיִראַבְרעֶדמּורְד ןעֶּבעֶג
 ,ׁשֶרְקִמַה תיֵּב ןיִא הָדֹוכֲע יד 'ןוהט | יונ ְךייֵלְג הָלַפְת רעְֶנּוא םעֶנְרעֶפ
 !ןֵמָא | ְךיִא תורָיָשַע ריִמ ּביִנ נּוא ,ןֵּבְרַקַא

 טְכאַמ יּנקָָח םָׂש אלע, ייַּב ,ׁשֶרוקַה ןורָא סאָר ןעֶמ טְנעֶפֶע "וניל ייּב
 : ףיוא ןעֶמ טְכאַמ "םיִעְרְוּכ ּונְחַנֲאַל ייב ,ּוצ ןעֶמ

 רָצֹויְל הלָדג תַתְל .לפה ןֹורֲאל ַחֵּבַׁשְל ּוניִלָע
 תֹוצָרֲאָה ַײונִּב ּונָׂשֶע אלש .תיִׁשאֵרְּב

 םש אלש .הָמָרֲאָה תֹוחָּפְׁשִמַּכ ּונמש אלו
 ּונְחַנֲאַו .םֶנֹומֲה לֶכְּכ ּונְלְרוגְו .םֶהָּכ .ּונקלַח
 יֵבְלַמ ְּךֶלֶמ יִנָפְל .םיִדֹומּו םיִוָחַּתְׁשִמּו םיִעְרוּב

 ר"י שעיר, רע ראי" אש

 דמחנ רצוא

 םאַהעֶג תֹונָמֲחַר רֶע טאָה ,דֶלַעָג לֶהיִּפ סאוָו טְנאַקַיַרְּבאַפ רעֶד לייוועַב ראנ ,דְלעֶג
 ּטְנְראָּביִג םֶהיֵא טאָה גּוא ,םֶהיֵא ףיֹוא טְזייֵליִג םיִא ייַּב ןעֶרְהאָי להיפ ןיוש טאה

 לעסיּב א 4 99 (ט"ע רוזחמ)
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 הָמֹונ אּוהָׁש .אּוה ףורְּב שודקה םביִכָלְמַה
 ,לַעַמִמ םִיַמְׁשַּב ורק בשומו .ץֶרֶא ד םִיַמָׁש
 ןיא וניקלא אוה 1 ִמּורְמ יֵהְבָנְּ וזָע תַניִכְּׁ

| 6 

 אּוה יי יִכ בבל לא הבשהו םויה תעדיו

 .תַחֶּתִמ ץֶרָאָה לַעְו לַעַמַמ םיִמָשַּב .םיהלאה
 ןוראה ןירגוס ; רוע ןיִא

 ָתֹובְׁשֲהַו םויה ָּתְעַדָיְו : ֹודֵבְלִמ דוע ןיא םיִהֹלֲאה אּוה יי יִּכ תערל תֶאְרַה הָּתַא
 ןיִא תַחַּתִמ ץֶרֶאָה לַעְו 5עממ םִיַמָׁשַּב םיִהלֲאָה אוה יי יִּב ְךֶבָבְל לֶא

 םִיַמָׁשַח יֵמָשֹ םִיַמָׁשַה יָא < ויל 2 ;דָחֶא יי ניקל 6 ! לֵאָרְׂשִי עַמְׁש + דוע

 םש יּכ : רַחֹוׁש חַקָי אלו םיִנָּפ אשי אל רֶׁשֲא 'ארונהו רונה לוד לאה
 :םֶלוע רַעְו הָּתַעַמ ךֶרֹובְמ יי יו םש יִהְי ; וניהלאל לדו ּובֲה אָרְקֶא יי יו

 םאָד לֶהָמ טְגאָז ,"ּונִלְעי טְגאָז ןְוַח רעֶד ןעֶו
 שָרְקִמַה תיֵּב בֵרָחֶׁש םֹויִמ םָלֹוע לָש ֹונֹוּבִר .בֶנְׂשִנְו קידצ ץּורָי ֹוּב ַי םש זוע לֵדְנִּמ

 חַּכְוִמ אֹלְו חַבֶז אל הָחְנִמ אֹלְו הָנּוהְכ יִדְגִב אלו ןָּבְרִה אל רֵּפַכְל הָמַּב ּונָל ןיֵא
 םורמל יתלפת םַנְכיִל ןֹוצָר תַע וז הָעָש אָהְּתָש ןוצְר יִהיִו ,ּונָל דמוע 5ודגַה ָךְמִׁש קב
 םיִפָלֲאָל רָסָח רֵצֹונ ,תָמֶאְו דֶסֶח בב םִַּפַא ךֶרָא ןּונַחְו םּוחב לֵא יי וי ריֵּכְזִמ יִנָאָשְכ

 .'ובו חכב אנא :הֵקָנְו הֶאָטַחְו עַׁשָפְו ןיע אָשינ

 ףמע יֵהּולְׁש תֹויִפיִּפ םִע אָנ הָיָה ּוניֵתֹובֲא יֵהְלאַו ּוניֵהֹלֲא
 םיִנּונֲחַתְו הָלִפְּת שקבל םיִדְמֹועָה לֵאָרְׂשִי תיֵּב

 םִניִבַה ּורֵמאיֵׁש המ םרנה .לֵאָרְׂשִי תיִּב ךמע לַע ְךיֶנָפְל
 .ורָאפי ףיִא םעְרְי ,ּולֲאְׁשִיֶׁש המ םֶבישַה ,ּורֵּבַדִיֶׁש המ
 םֶהיִפְּב ךמע .ןוערכי ךל ךֶרֵּב .ןוכלחי ְךיֶנָּפ רֹואְּב
 ָךינָפְל ךמע ,ןּוכְרָּבְתִי םֶלְּב ְךיִּפ תוכרבִמּו ,ןּוכרָבִי

 דמחנ רצוא
 רֶע טאָה טְרעֶפְנֶעעֶג ףיֹוא גּוא ,הָרֹוחְס רעֶמיִרָא רעֶד ,רֶלעֶג ןָא הָרֹוחְס לעֶסיִּבַא
 עֶמּוג ןייק רֶעיֵז טיִנ זיא סאָד ןְהעֶזעֶג ליִסיִּב םאָר ןעֶמּונעֶג םייֵהַא טאָה רַחֹוּׁש

 הרוהס 6 99 (ט"ע רוזחט)
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 ,המיאּב שדוקה ןֹורָא לומ םיִׁשָג . תֹולֲחַימ ְךֶל םָהיֵניעְ תוילת סב ךמַע יניע .ןורובעי ךוּב םֶהְו .ןוריבעו
 ,םָנֹואְׁש םֶב ּומְלָּכִי אלו .םֶנָעְׁשַמְּב ושוב אֹלְו ,םָנּוניִׁשְב ּוׁשְקִנַי אלו .םֶנֹוׁשְלִּב ּולְׁשֶּכִי אלָש :םִיַמָׁשַה ןמ עמשת הָּתַאְו .םימּכ ְּךֶחֶכִנ םיכפוש בל ,םימשל ְךֶל םיִאשונ ןיע :הָמָחַרָל םֶתֹוא ַחיִנְׁשּת םימשה ןמ התא 9 ; המוחכ םתוא םיִביִבְסַמ ְּךֶמַעְו .הָמָחְו סעּכ ְךֵּכַשְל

 55 ריִבָעַא יִנֲא רֶמאֹיַו ךֵתָרֹותְּב בּותָּכַּכ ;םֶחּורְי םֶחַרְּת
 - ףישקבמ יִב ּומְלּכִי לֵאְו תֹואָבְּצ םיִהלֲא יָנֹדֲא נק יב ושובי לא רַמֲאָנְו ; םַחַרָא רֶׁשֲא תֶא יִתְמַחְרְו ןוחָא רֶׁשֲא תֶא יִתֹונֲחְו ְךיֶנְפְל יי םֵׁשְב יִתאָרְקְו ְךֶנְּכ לע יִבּוט
 | | | ;לֵאָרְׂשִי יַהלֶא 0% =
 ;ןוראה יהיה | ] ןיחתופ

 ונממ הָלֵאְׁשֶא .ויָנָּפ הָלַחֲא לאָל הקיחוא
 הרישא םִע לֵהַקִּב רֶׁשֲא : ןֹוׁשָל הנעמ

 יכרעמ םֶדֶאָל :ויָלָעְפִמ דַעְּב תֹונְנְרהֶעיִּבַא ֹוזּוע
 הָּתְפִּת יֵתָפְׂש יָנֹרֲא :ןֹוׁשָל הנעמ מו .בל
 .ןֹויָנָהְו יִפ יִרְמִא ןוצְרָל ּויְהִי :ְךְֶתָלִהְּת דיִגְי יפי

 .ןוראה ןירגוס ;יִלֲאְו נו ירוצ יי די גֶפְל יבל
 624 רי רי רש ישר" ר/* יאיר רשב"א אשי

 | דמחנ רצוא
 ּבְראָּב ףיֹוא ,הָרֹוהְס עָמּוג ןעֶמ טּוג דֶלֹעֶג םעֶד טְגעֶרְפיִג ןָא רֶע טאָה ,,הָרֹוחְס רעֶזיִד ְךֶמּזְמ ראפ ,טְרעֶפְטְנֶעיִג ֶהיִא רֶע טאָה | ןיא ןעֶניִר ראפ םיִנ טעֶו רֶע ,הָדֹוחְס
 ימסְלאָו הַעָו ,הָרֹורְס עֶטְסאָרְּפ ןעֶמ טיִג םֶהיֵא טאָה רֶע סאוָו ראַפ טְנאַקיַרְּבאַפ
 עָטּונ ןעֶּבאָה יב טסעֶו רֶלעֶג ןעֶּבאָה ,הָרֹוהְס עֶנייֵש ןייק טיִנ ,ןעֶגעֶגיִנ טְגייֵה

 הרוחס 6 ה (מ"ע רוזחמ) =
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 ונָדִּפַאֲא ֹודֹובְּכ הֶרְפְסֶא .וזע הָריִשֶא יַהֹלֲא הֶלָלַהֲא
 והָוְנַא .לעפו חש רֶׁשֲא לעופל בנשא ;הָכֹ למ =

 ,יִנֲא ֹואָבְצ ִּכ ןִנֵׁשֲא חַצְנ ֹוזֲעְּב ;הָכּולְמ הָתָאְי ול יִּכ
 םִע בֶרֶּב רֵׂשַבֲא לֶהְקִּב :הָכּולְמַה לךוג חיש הֶאָנ ילו
 - םיוג ושוג ;הָכּולְמַה ימלּו זוע רֶתָיְו תאש יִמל א

 ּוהֹולְדִנ ;הָכּולְמַה חַזַמְּב רַרְהָנ המ ּואְר .תֹוכָלְמַמ ואבו
 : הָכּולְמַה רֶזְנְּ ואנתת לֵאְו .דחי ּ והָנָמְמֹורְנּ תא
 ימל ,דחו וננֹוּבְתִה ,הָלּוצִמ הָתְׁשֲעַנ תַעַּב םיִכְרְד
 .בָכְר תואמ שש רג םיַּב םּוס ףרד ;הָבּולמ הקרזנ
 / וזנריו זָא םיִנְזור ּונ יזאה :הבולמב זוע רב ליעוי המּו

 . גאָט ןַעָמייִויצ םעֶד סאָד ןעֶמ טְגאָו ,תֶּבׁש םּוא טְלאַפעֶג הֶנָׁשַה שאו גאָט רַעָטָשְרִַע יעֶד ןַא

 לילא : :ְךֹולָמִיְו זוע רֹוזֲאְי .יִביִלְמֲהְּב ֹוצְמִא . יִכְלַהְתִהַּב ויָנָפְל .ייִּכְלַמ הָביִסְנַא

 :ךֹולְמִי זַאְו חַלְׁשִי יָכְֲלַמ שיא .יִּבְלמ םוי אב ונפל | ,יִכיֵלְׁשַהּב
 : ףולמי לבל חַסָ .ךולִמ יִלְּב םיִאְג תיֵּב .ְךֹולְמִמ ףנוח שותנ .ְךולֲהַל ואובָּב
 תֶרָבְנ ;ךולמי ָאְו .ָךולָמֶא ןתּוכְלַמַּב .ךולִמל ועיִפוהְּב .ךולֲהַי יִכֹותַּב

 רמחנ רצוא ט"ע שוריפ

 ןעֶרּוי ריִמ ןעוֶו זיִא לשמנ רעֶד ,הֶרֹוחְּס ןייֵט ןַעָּביַול לעוֶו ְךיִא יחיא הָלֶלֲהַא

 ,םיבוט עו הצמ טעג באה 11 ןעֶניו לעֶו הא טאָג
 | בוט לכ ת"ישה יב טְפיֹוקעֶג רימ ןעֶבאָה ןייז ןעֶלייֵצְרעֶד לעוֶו ךיִא טייֵקְראַטְׁש

 טיִמ ןיִריִצ םֶהיֵא לע ְךיִא ,דֹובָּכ

 גיִדְנעֶטְׁש ְךיִא לעוֶו טייֵקְראַטְש ןייז ןעֶגעוֶו וו ,הָבּולְמ ןייז ןופ ביול םעד
 טייֵקְסיֹורְנ יד ןעֶרייֵר וצ טְסאַּפ ריִמ נּוא לִיַח ןייז ןּופ ןיִּב ְךיִא ןעֶר ןעֶרייֵר

 יִגיִנעֶק רֶהיֵא טְמּוק גוא רעֶקְלעֶפ ךֶהיֵא טְנְהעֶנעֶג םִווג ּושֹוג ,הָבּולְמ ןייז ןופ

 .הָּולמ רעֶד ןּופ ליִטְראָנ םעֶד טיִמ טְנייֵׁשעֶּב זיִא טאָג יו טה יָד ךייר
 ןיִא ןעֶּבייֵהְרעֶר םֶהיֵא ןעלעוו רימ נוא ,רימ טיִמ םֶהיֵא טְרעֶּפְכַא והּורְדְג

 רַעְר ןגפ ןיורק רעֶד טיִמ ,םֶהיִא ןעֶנעֶק םיֹורְג טיֵנ ךייא טְלאַה נוא ,םעֶנייֵא

 םי ןעֶפיִט ןיִא ןעֶנעוֶו ןעֶראוָועֶג זיִא םַע זא טייצ רעד ןיִא פינו ,הָכּולָמ

  יָרעֶפ ןעֶּבאָה ןעֶגְנאַנעֶג רעֶּביִרַא טייֵהְרעֶנעֶקּורְמ ןעֶנעֶז לֵאְרְׂשִי יד םאָד

 נוא הפו ,הָכּולְמ יִר ןעוֶועֶג טְרעוֶו זיא ןעֶמעוֶו ּוצ דְנאַנעֶּב עלא ןעֶנאַטְש
 טאָנ ןעֶגעק טיקראפע ןייז טיִמ ׁשטְנעֶמ ןייֵא פלעק ֶּב ְךיִז : סאוָו
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 ּורֵבִרְו םיִמּואְל וחכ ּודיגח : הֶכּולְמ ּוסֲאָמּו תַּתַח ּוטיִּבִה
 ִּכ רֵבָאְו םִיֹוג תיִׁשאָר םֵחָלַנְו :הָכּולְמַה םֵׁש בֵתָּכִי הז
 דמל אל יִּכ רוד לֶכְּב געְלּויַו ;הָכּולְמ אֵסָכְּב יח עבשנ
 בֵׁשֹוי דַבַע ויָנֹודֲא לע דֶז :הָכּולְמ הָמָעְו םִיַּב םַחְלִנ יִמ
 עֶרֶז ;הָכּולְמ דָבָע תֵאְׂשִּב ץֶרֶא וֵנְרִּת תאְּב .בֶגָנ
 ;הָבּולְמִּב ריִרֵאְל לוק ּונְתָנ יִּכ .םיִרּורֲא ֹומיִרָחֶה םיִכּורְּב
 תֹואְבְצְל ֶרֶד תֶתָל יִלְּב ,הָמחְלִמ ּורְרֹוע ןֶׁשֶבּו ֹוּבְׁשֶח

 | = .תבשב ןושאר םוי לחשכ
 ,תֹוכיֵלֲה ןוילג : ָךולְמִי אּוהְו םֹוהָי .תֹוכָלֲהְּב םיִאָג . תֹוכָלְמַמ ֹורְגַמְּב .תֹוכָלְמַמ
 ןּונֵחַּב ,תֹוכיִסְנ תָכֶרֹוד ;ְךֹולְמִל ויכוח ,תֹוּכַזְל םויה לֵג ,תֹוכּולֲהַּת רֶפֵמְו
 ,תּוכיִמָנ חור יִאְּכד ;ְךֹולְמִל לֵבּי יִמּו ,תּוכְלַמְּב יִנֲא הֶרָּבִר ,תֹוכֵּב לוק
 ְךֵלֲהַמ ולה : ;ְךולְמִי רוצ דַע ,תּולָנ לֹועְּב הֵשָר .תּוכְז ןיד םויִּב ֵשִּפַהְמ
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 ט"ע שוריפ | דמחנ רצוא
 טאָנ יו לאָמְטְסְנעֶד טְרעֶהעֶנ ןערעיוא תֹוצִמ עֶרעֶזְנּוא ראפ ,רֶלעֶג ןְמּוְמ ראפ
 ןעֶּבאָה ןעֶטְלאַּפְשעֶג םי םעֶד םאָה עמ ליל ּביֹוא נוא ,,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמּו
 ד ל \ ד טאַהעֶג ריִמ ןעֶּבאָה טְניִדְנּוזיִג טאָה
 ןְהעֶזעֶג ןעֶּבאָה ייֵז טְרעֶטיִּצעֶג יז ןעֶּבאָה ,ַּנְוִמַא נּוא ,םיִנֵהֹּכ ,ׁשְרְקִמַה

 ייֵז ןעֶּבאָה םִיַרְצִמ יד ןּופ ְךאָרְּב םעֶד
 הָמָחְלִמ ןעֶמְׁשְרֶע םּוצ עמי זיִא קֶלָמֲע פסלו ,הָכּולְמ רֶעייֵז ןעוֶועֶג סַאַמְמ
 , ןעֶראַוועֶג ןעֶראָלְרעֶפ הָמָחְלַמ רעֶד ןיִא רֶע זיִא לֵאָרְׂשִי יד טיִמ ןעֶמְלאַה
 רעֶד ןופ לֶהיֵטְׁש ןייז יב ןעֶריֹואווְשעֶג טאָה טאָג רעֶגיִרעֶּבעֶל רֶעֶד ןעֶד
 טעֶּתְׁשעֶגְסיֹוא זיִא גוא איליי ,ןעֶרעֶוֶו טְקעֶמעֶגְפָא לאָז ןעֶמאָנ ןייז סאָד הָכּולְמ
 יד ןּופ טְנעֶרעֶלעֶגְּפָא טיִנ ךיז טאָה רֶע לייוַו תורוד עֶלַא ןיִא ןעֶראוַועֶג
 ןיִא ןעֶטְלאַחעֶג המָחְלִמ ייז ןעֶגעֶק 'טאָה סֶע רעוֶו ןעֶטְכאַרְמעֶּב וצ םִיַרְצִמ
 הָכּולְמ ןיִא טְלעֶקִיוֶועֶגְנייַא ְךיִז טאָה טאָג זַא נוא ,ןעֶגעוֶו םיִלֵאָרְׂשִי ןּופ םִי
 רעֶד יָעֹדֲא לע דָ) ,ןייַז ליִצַמ יַארַוְּ אר יז רֶע טעוֶו לֵאָרְׂשִי ףיוא ןעֶגינעק ּוצ
 ןעֶפּורעֶגְנָא ןיִא גּוא םייז םֹורָד ןיִא ןעֶמעֶזעֶג זיא םאוָו רֶרֵע ְךֶלֶמ יִנֵעַנְּב
 טיִמ ןעֶמּוקעֶג זיִא נוא ראה ןייז ןעֶגעק ןעוֶועֶג עישרמ טאָה םיִדָבֵע רֵבָע
 ןייא ןעוֶו דֶרָע יד ְךאָד טְרעֶטיִצ םעֶד רעֶּביִא ןעֶמְלאַה הָמָחְלִמ לֵאְָׂשִי יד
 | עֶטְׂשְטְנעֶּבעֶג יד פִּי עכו ,הָבּולְמ יד ןעֶּבאָה ליוו נוא ְךיִז טְּבייֵהְרעֶד טְכעֶנְק
 ןעֶּבאָה ייֵז זַא םיִנֲעַנְּכ עֶטְכּולַפְרעֶפ יד ןעוֶועֶג םירחמ ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי רעֶדְניִג
 רעֶד ןיִא קְראַטְׁש זיִא רָע סאוָו טאָג ּוצ הָלְפְּת טיִמ לוק רֶעייֵז ןעֶּבעֶנעֶג
 יִרעֶר באה ןָׁשַּב נּוא ֹוּבְׁשֶח ןופ םיִכָלְמ יד גועו ןוחיס איי שמ ,הָכּולְמ

 טקעוו 8 299- , (ט"ע רוזחמ)
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 םעורז לַעָמּו הָקָלּוח םֶצְרַאְו דמשנ םֶליַח :הָבּולמ
 תַמְרַאְּב . םֵה םיִּכ ִּכ ןֵענְכ נב ּוׁשְּפִמ : הָכּולְמ הָלְפָנ
 ,ץֶרָא הָנְּפ דע ןּונ ןֵב םֶתָבְּמ :הָבולְמ עַרָז .םש יִנָב
 זַא תֶׁשֹורֲח יֵבְׁשֹוי :הָכּולְמַה ןודא תיִרְּבַח ןורָא יִנָפִל
 םֶחְלִנ ּהִי :הָכּולְמ יִספִא עַצָב יִלְּב ּוהּורְזִע ,ץחל השקה
 :הָכּולְמַה לֵאָלְו רֶאְׁש ּודְכאי ןֵּכ .עצב יִלְּב אָבְצ ב
 :הָכּולְמִמ ריִּבַּכ דירוא ףֶרָחְו לַדָנ רוש ןונבְלַּב זֶרֶאַּב
 לֵאָל יִּכ לכ ּועְרָי זֶאְו םירומש ליֵלְּב םָמָמֲה שָא ליִלַּכ

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 הָמ לַע .ףלֶמּומַה לָּבַה :ךולָמִל וזּועְּב .ְךֵלְמּוח ידע רּודָה ,ְךֵלָה תואמ שמח
 .ךֶלֶמ םיִנָפְלִמ יח .ְךֶלֶמ ףולמ יָנְפָלִמּו :ךֹולְמָל ץֶא יִּכ .ךלֶמַנ יִמְּב אלַה , ְךֶלֶמ

 .ְךֶלֶמ טָפְׂשִמ זועַּב .ךָלֹומ זועי הַמּו :ְךֹולָמְי ודבל אוה .ְךֶלָמ לַּכ לַּכִּת דעו

 םיִדָז .וכְרד זחאי ,ֹוּכ ְךֶעְּב ןיד ףֶז :ךֹולְמִמ ףולחנ ,ךֶלֵחִּב הַּפּוס רֹובֲעַכְו

 דךמחנ רצוא | ט"ע שוריפ
 ןעֶּכאָה ריִמ נּוא ,תינָּבְרִה טְכאַרְּביִנ ריס לֵאָרְׂשִי ןעֶנעק הָמֲחְלִמ ןייא טקעומ

 ייַּב ןּוהְטעֶג הָבּושְּמ נּוא ןעֶזעוֶויִג הָרְוְתִמ ןעֶזאָל טְלאַוועֶג טינ ןעֶּבאָה ייֵז סאָד
 ליַח רֶעייֵז ףוס רֶעייֵז ןעוֶועֶג זיִא םאוו ,דְנאַל רֶעייֵז ףרּוד לֵאָרְׂשִי יִד ןייֵג
 טֶבָׁש ּוצ ןעֶראוָועֶג טְלייֵמ וצ זיִא דָנאַל רֶעייֵז נּוא ןעֶראַוועֶג טְניִליִטְרעֶפ זיא

 טְפאַרְק רֶעייֵז ןּופ נוא ,הָׂשַנְמ טבש ּבלאה וצ נוא ,דָג טבש נוא ,ןֵבּואָר

 ןייז נוא ןעְנּ ןופ ְףֶלֶמ רער תשורמ יבש .ןעֶלאַפעֶגְפאָרַא הָכּולְמ יִד זיא
 יִד טאַה רעֶניִזאַד רעֶד ,תֶׁשֹורֲח ןיא ןעֶסעֶזעֶג ןעֶנעֶז סאוָו אָרְמיִמ ןאַמְטִּפיוה

 טְלעוֶו ןעֶקֶע עלא ןופ ןעֶראַה עֶלַא ןעֶגְנּואווְצעֶג רהעווש רֶעייֵז לֵאָרְׂשִי
 ,טְלְהאַצעֶגְנָא ראָנ לֵאָרְׂשִי יד טיִמ ןעֶטְלאַה הָמֲהְלִמ ןעֶפְלאָהעֶג םה זיא ןעֶּבאָה
 םאוָו ליח א ױזַא טיִמ ךיוא ,ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ייֵז טיִמ טאָג טאָה טנג הי
 לעֶמיִה םעֶד ןופ ןעֶרעֶמְש יִד ןעֶנעֶז םאד ןעֶמּונעֶג טיִנ דְלעֶג ןייק ןעֶּבאָה ירק

 עֶניִרעֶּביִא יד ףיוא ןעֶלאָז ינזא ,אָרְסיִס טימ ןעֶטְלאַהעֶג הָמָחְלִמ ןעֶּבאָה ייֵז

 יִד רעֶהעֶג טאָנ ּוצ סאָד טְסּואוועֶּב ןייז טעוֶו ,ןעֶרעוֶו ןעֶראָלְרעֶפ םיִעָשְר
 טיִמ ןעֶכיִלְגעֶג ןעוֶועֶג זיִא רּוׁשֲא ןופ ְךֶלֶמ רעד ביִרֲחְנַמ ןינ573 יד .הָבּולְמ |

 'עָג טאָנ טאָה רֶע נּוא ,דְלאוַו ןיִא םיוב ןעֶנעֶט א יו יֹוזַא טייֵקְסיֹורְג ןייז
 ןּופ ןעֶמְסְקְראַטְׁש םעֶד ןעֶרעֶריִנְּפאָרַא לעֶוֶו ְךיִא טְגאָזעֶג טאָה נוא טְרעֶטְסעֶל
 ָךאְלַמַא ליל? .ןעוֶועֶג ףוס ןייַז רעֶּבָא זיִא םאוָו הָבּולְמ כ ןייז ןופ טלעו) רעב

 סאוו 9 29 " וע רווחט)
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 רֶסְו .קחשל תֹולָע ֹובְׁשָחְּב לָּב עַרָּכ תַחַׁשְל :הֶכּולְמַה
 5א חכו בֵׁשּוח ֹונֵכָל :הָכּולְמִמ דֶרְו ׁשֹונֲא בַבָל ּונָמ
 ןאצ הָרָנּומ ;הֶכּולְמ םילשה ליִּפְׁשַמּו םיִרֵמְל ריִּכַה
 ;הָכּולְמַה םָדֹור ריִעָצ ׁשֵבָלְּכ תולילע ּונָּכְתִנְו חַבָמֶל
 בל םיִמָּכ הָמַמָל ּולֹוס ףָסָכ אֹלְּב יַיודַּפ ןוה אֹלְּב יֵרּוכְמ
 לּובְנ לעמ םוקחרו .םינוי ינבל םיִניּרְְּמִנ ;הָכּולְמַה

 תבשב ןושאר םוי לחשכ |
 .ֹוכיִלְמַחְּב םיִּכַז .וכְלַמְל זוע ןֵּתִי . וכְלַׁשְּב רַז רז : ְךולְמִיְו טַעָי םֶקָנ .וכְרְרְּב
 :ָךולָמְ רושימְּב ,הָבָלְמַמ רטוח , הָכָלֲהַכְו תַדַּכ .הָכּולְמ ושדח : ְךֹולָמִי לֹּכ לע
 :תבומ : ָךֹולְמִי תֶעַּב "טעו ,הָּבַמְל הֶלּותַח ,הָבּובְמ םוי ךֶרֶאְו ,הָנּורֲא ׁשֵבֹוח
 ,תֹויְכָז רהוט ;ְךולְמִל הָוַאַגְּב . תויָבְׂש דמ יָה ואמט ,תֹויִּכְׂשַמ ירבוע ,תֹויְכְלַמ
 תֹויְכָר לוצ עַבְט . תויִכְּב לוק ַאַׁשְו
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 יִלֵע םיִכיֵלְׁשַמ בָהי ;ְךֹולְמִי םבּ ןפָי .
 "ו "ו "ו "ו ' ו ו ו ו ראש "רא ו ו "לא "לא "ר"ר" ראש "ראל רא "ר

 ט"ע שוריפ
 סאָד טאָה ,תונְּכְרִה יִד ןייז בירקמ םעֶד =

 ,םיִאָמֲח עֶרַעְזְנוא ףיוא ןעֶזעוֶויִג רָפכמ
 יִד ,הָרֹוחָס עֶטְסעֶּב יד טאַהעֶג ריִמ ןעָבאָה
 זַא טְנייַה רעֶּכֶא ,םיִבֹומ םיִמָי עֶכיִלייֵרּפ

 מאה רֶעייַפ רעָמיול זיִא רֶע םאוָו

 בוא , תולָיַח ענייז עֶלַא טְלעֶמּוטְרעֶפ

 רעֶד ןיִא ןעֶראַוועֶג טְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנעֶז

 ןעֶּבאָה טְסְלאָמעֶד נא ,חַמָּפ ןּופ טכאנ
 ּבּורְנ רעד ןצ לַּב עַרָּכ תמשל .הָבּולִמ יִד ןיִא טאָג וצ סאָד םֶסּואוועֶג עֶלַא

 טְסייֵה םאוָו טאָגַּפִא םּוצ טְקּוּבעֶג ךיִ טאָה סאוָו רֶצָנְדַכּובְ 'טְרעֶדונעֶג טאה

 םֶהיֶא ןּופ זיִא לעֶמיִה םעֶד ףיוא ןיינ וצ ףיורא טְכאַרְמעֶג טאָה .רֶע זַא לֵב

 ןופ טְרעֶריִעֶגְפָרַא זיִא גוא ,ץְראַה ןעֶשְטְנעֶמ סאד ןעֶראוָועֶג ןּוחְמעֶנּפָ
 טְשיִנ רֶהאָי ןעֶּביִז טאָה נּוא ,הָיַחַא ּוצ ןעֶראוַועֶג זיִא רֶע סאָד הָכּולֶמ ןייז

 ןעֶּביִז יִר ְךאָנ :שיה יונג? ,דָלעֶפ ןופ תויח יד ןעֶשיוִוְצ זאָרְנ יונ ןעֶסעֶגעֶג רעֶמ

 ,הָבּולְמ רעֶד ןּופ עֶלעֶטְש ןייַז ףיוא ] ןעֶראוָועֶג טְרעֶקעֶגְמּוא רֶע זיִא רֶהאָי

 וא 'זַא ןעוֶועֶג הָרֹומ טאָה נוא ַחַּכ םיִטאָג טְנעקרעֶד רֶע טאָה לאָמְטְסְנעֶד

 רַע ןעֶמעוֶו גיִרעֶדיִג טְכאַמ נוא טְכייֵהְרעֶד רֶע סאוָו טאָג וצ זיא הֵבּולְמ |

 ןעְראוועְנ טְּפעֶלְׁשעֶג לֶא שי יד ןעֶנעֶז ןמ טה ןופ געט יד ןיִא ןאצ הָרְנּומ ,ליוָ

 ּיִז סאוָו הֵבּוׁשְּת נוא םיִׂשֲעַמ עֶרֶעייֵז רעֶּבא ,הָטיִחְׁש רעֶד ּוצ ףאָש יו

 .ןעֶראַועֶג לּוציִנ ןעֶנעֶז נוא םאנ ראפ ןעֶראוָועֶג טְלייֵצעֶג זיִא ןּוהְּמעֶנ ןעֶּבאָה
 אד רעֶד טאָנ וצ טְּביֹולעֶג יז ןעֶּבאָה ,ןעֶראוָועֶג לֵמַּב זיא הָריִזְג יִד נוא

 ןעֶנייֵג ןעק ןעֶמ יו יֹוזַא ,ליוו רֶע יוִו םיִכָלְמ יד ןופ ץְראַה .סאָד טְגייֵנ

 ּגצ ןעֶכיִלגעֶג ןעֶנעֶז ייֵז סאו לֵאָרְׂשִי יד פיגו ּרְכָמִ ,ליוו ןעֶמ יוִו רעֶסאוַו
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 םּורְגְמְו לֵאַּב םֶע ּודיִרְמִהְו תַדְו תיִרְּב ּורֲאָנ !הָכּולְמ
 6 ,ֹודיֵצְּב והָרוהל םיִנָחַה רעש : הָכּולַמ ינהכמ חכ אלב

 תויה קָלֶח בוש ןח ;הָכּולְמּו בֶרָח יִכָּב לֹוקְּב שריו
 ;הָכּולְמ ןורושיל בוסת דוע| ויָחֲאְל ריב

 אֵסְכְּב .הָנָהיִלְצַּת זָאְּכ .תֹואָרֹונ םֵׁש ןויִצְּב ּךֶל הֵׂשָע
 ןנוכו .ץֶרָאָה לָּכ שושמ ץֹקִהְו רֵרֹוע : הָכּולְמ

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 ֹויָנָפָל .םיִכָלַהְתִמ ּורְבַעַי :ךולמָל אֹבָי וב .םיִּכַחְמ ול הֶז םֹוי ,םיִכָלְמ יֵנְּב
 םּכ .ותוּכַהְּ םייִא ,ֹותְּתַבְּב םיִּתַּכ ;ְךולְמִי י יי ,םיִכיֵלְמַמ דחי .םיִכָאְלַמּב

 ,ןּתְכאַלְמ ןרֶמְַּכ ,ֹותָכיִלֲה שָדּוקְו ,ֹותּוכְלַמ רוכָּכ : ;ךולָמִיְו ןוּכי  ֹוּתִכַלְמַמ

 רואָבּו ,ליִפֲאַי םוא לֶבָל .ליְִּׁשִי עַבְנְו רַחְו ..ליִּפַי הַבֹוג לֶבָל :ךולמָי לפ ןיִעָל
 + ךולמל ןויִצִמ ,ליִּפָה רוּפ הֶז םויָל ,ליִּתְכִי םיִׁשָרֲתַו .ליִּפקִי יאָ ךולְמִי ַעּורָז
 .םִיּונְד ּובָלָמ ג ְךולָמִל ואובְּב הֶאָנ ,םיִאָנְתִמ ודֲעָמ ,םיִאָנ ומה . םירושא ּומַמ

 .םיִמַעַמ פמּואְי ,םיִמַע יֵביִדְנ :ךולָמִל הָתַא תַע .םיוגה ףֶלֶמ . ,םִיּונְס ןלטּונ

 םֵאָׂשָנ .םיִמיֵעְנַמ םֶלּומְל ,םיִמיִעְנ ןּוגָנ ףולמי םָמֹוקְמ לֶא .םיִמֵע יִמּועְמ אֹוׂשְנ
0/7 7/7 27% 

 ךמחנ רצוא ט"ע שוריפ
 ןייק ׁשֶרֶקְמַה תיֵּב ןייק טיִנ ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶראוָועֶג טְפיֹוקְרעֶפ ייֵז ןעֶנעֶז ,ןעּבױט
 דֶנּוא ,תוונָּבְרִה ןייק ,חַּבֶזִמ ןייק ,םיִנֲהֹּכ יִד ןופ געט יד יא ןעֶקעֶרְג יד וצ

 ןופ ץיִנעֶרְג רעֶד ןופ טְרעֶטייווְרעֶד לֵאְרְׂשִי יִד ןעֶּבאָה ייז נוא םיִאָנֹומְׁשַח
 יִך םאָד ןעֶפְלאָהעֶג טאָג ייז טאָה ְךאָנְרעֶר ,םילשּורי ןּופ הֵבּולְמ רעֶד

 ַחְצַנְמ ןעֶּבאָה םיִכָלְמ נוא םיִנ נֲהֹּכ ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז יי סאו םיִאָנומְׁשַח עפאלש
 .תֹופיִנֲח טאָה וָׂשֵע צל ריש ,ןעֶּביִר ּוצ ייֵז ןעֶּבאָה נּוא ןעֶקעֶרְג יד ןעוֶועֶג
 רַע סאָד םעֶר ףרוד נוא ,געֶיעֶג ןייז טיִמ קָחְצִי רעֶטאָפ ןייז וצ ןעֶּביִרְמעֶג
 הוז ןייז טְשְטְנעֶּבעֶג טאָה קָחֶצִי זַא תַעַׁשְּב טְזאָלעֶג ןעֶרעֶרְמ ייֵרְד טאָה

 .הָכּולְמ יִר נּוא דְרעוְוֶׁש יִד הָׁשּורְי ןעֶגיִרְקעֶג םעֶד ְךֶרּוד רֶע טאָה בקעי
 טְקְראַטְׁשעֶג זיִא ׂשְטְנעֶמ רעֶמאַלְנַא ןעוֶועֶג זיִא רֶע סאוָו בֹקֲעַי קמ בֶנֶׂש
 ןעֶפאָה ריִמ נּוא ,רעֶריִרְּב עֶנייַז ףיוא ראַה ןייֵא ןייז לאָז רֶע םאָד ןעֶראוַועֶג
 3 הָבּולְמ סיִטאָנ ןויִצ ןיא לֵאָרְׂשִי וצ ןעֶרעקְמּוא ףיז טעוֶו ַחיִׁשָמַה ' תומיל זַא
 ןעֶגיִטְכְראַפ ןייֵא ןעֶבאַמ ריִד טְסְלאָז טאָג ףיר ןעֶטעֶּב רימ יב 3? הֵׂשֲע

 ילהיטש רעֶכיִלְניִנעֶק ןייד םאָד ןעֶקיַלְנעֶּב ִז טְסְלאָז נּוא ,ןויִצ ןיִא םֵׁש
 ןעֶבאַוַו ףיוא ְךאַמ נּוא קעוֶוְרעֶד יוש ,ןעֶטייֵצ ראפ יוִו רֶהיִא ןיִא ןֶעּור לאָז
 5 * 256 גּוא ,רעֶדְנעֶל עָלא ןּופ רייֵרְּפ יִד ןעוֶועֶג זיִא יז סאוָו םִילָשּורְי טאַמְׁש יד
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 ריִּפְחַה הָמֵחְו הָנָבְל רֹואָמ יֵנְּפ :הָכּולְמ תִיְרַקְּב .ּךֶאָסִּב
 .יפוי ריִע רָאָּפ ; הֶכּולְמ ּךֶתֶאְׂשַּב ומירבוע ושוביו
 תֹואְבִצ ;הָכּולְמַה דֹובְּכ ּונֵדְגָנְל הֶלִגְו .הָמֵחַּכ הָרָבְל
 ףחסְל רַמְׁשִנ הָליל אּוהְו גַח ליִלְּב ּורְרֹוׁש .ןעֹוצ יִלּואְג
 ועטנוי הנָא לֶכֵׂש ַחּורְּב ופצ לֵעַׁש יֵמְּב ּודֲעַצ :הָבּולמ
 יּכ .םיִמָלֹוע תיֵּב לֹובְז ירעש ּוטְמּוק ;הֶָכּולְמ ּולְּבַקיו
 זָאְו םיִמָלֹועְל םָּב אֹבָי שודק : הָכּולְמ הָתְבִׁש ּומיִניֵּבִמ

 הָּמְקֶׁש הָניִדֲע הָצְבָר :הָכּולְמ ושְרַחְּב .שאר ּואָׂשִי !
 (ציר אי ּוביִר :הָכּולְמַה ץק ּהָל ְךֶרָא יִּכ .ןֹומְלֵאֵמ
 דוה ,ןודָא לַע ּותיִׁשְו .ןְמיֵּתִמ רֶדֵא ואש םיִעיֵׁשֹומ

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 .םיִלָלֲח ומּכ בוחס .םיִלּולָנ ןּויִּכ . םיִליִלֲא תּוּכִס :ףולמל םֶהיֵלֲע ,םיִמָמֲעָמ
 ,םיִלּולִהְו הָרְמִז ּואָׂש ,םיִלֵא יִנְּב ּובֲה ,םיִלֵא לא רוס :ךולמל יל וכְלָשי
 וועי ,ואָׂשָנְּב ויָסּומֲע ,ואיִׂשָנ םיִר חל .ואיִׂשַהְּב דִי זּוזְע :ְךֹולָמָי יִּכ ןֹודָאְל
 רופ : ךולמיו בשי .ואָחְּ דוה לע ,ֹואָׂשֶנִּב ּוהָרְי ,ֹואָּׂשַמ םּור לַע ולמי

 תורפוש דַחַּפ :ךולָמִיְו זיִגְרִי , ץֶרַאֲח יֵבְשויִ חַּפ , ץֶרֶחַו ןויָלִכְּב .ץֶרָא רַרֹופְּת

 ט"ע שוריפ ךמחנ רצוא
 ןיִא לֵהיִמְׁש ןייַד ןעֶטייֵרְּבְנֶא ְךאַמ  ,םיבוט םיִׂשֲעַמּו תֹוָצְמ ןיא םּורָא ןעֶנעֶז ריִמָ

 יִגְּפ ,םִיַלָשּורְי טאָטְׁש ע עֶכיִלְניִנעֶק רעֶד 5 וכו סימו עֶס עו

 ןעֶקּוּב םאוָו טייל יד ןּופ םיִנָּפ םאָד יי ,תֹונָמֲחַר תַמֲחַמ ראָנ סעל זיִא א טלה
 הָנָבְל יִד ּוצ נוא ןְנּוז רעֶד ּוצ דיז

 ןעֶרעו טְמעֶשְרעֶּפ ןעֶלעוֶו ייֵז ּוצ ןעֶניִד סאוָו יִד נּוא ןעֶמעֶׁשְרעֶפ ּוטְסְלאָו

 יד רי רַאְּפ ,הָכּולְמ רעֶר ןיִא ןעֶּבייֵהְרעֶר ְךיִז .טְסעוֶו ּוד זַא טייצ רעֶד ןיִא

 ןעֶנעֶז םאוָו לֵאָׂשִי יד ּוצ םִיַלָׂשּורְי טאָמְׁש עֶנייֵׁש יִד ןעֶנייֵׁשעֶּב טְכְלאָז

 ןייד ןּופ דּובַּכ םעֶד דְנאַל רעֶזְנּוא ןיִא קעֶלְפְנַא גוא ,ןנּוז יִד יוִו רעֶטיֹול

 ןעֶראוָועֶג ןעֶטיִנְשְרעֶפ ןעֶנעֶז ׁשֶרְקִמַה תיֵּב םעֶר ןופ ןעֶרֶעיומ יִר ּוטְּק ,הָבּולְמ

 רעֶּבָא םָּב אֹבָי שידמ ,ןעֶראוָועֶג טרעטשרעפ הָכּולְמ יִד זיִא ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ ןופ עד

 טעו ןויִצ ןייק ייז ְךֶרּוד ןעֶמּוק אֹבָל דיִתָעְל טעו) טאָנ רעֶגיִלייֵה רעֶד זַא

 ןעֶלעוֶו לאָמְטְסְנעֶר נּוא ,ןעֶמְראָד הָניִכְׁש ןייז ןָעּור ןעֶכאַמ ניִּבייֵא ןיוש רש

 ,הָכּולְמ יִר ןֶעייֵנעֶּב טעוֶו רֶע זַא טְּפיֹוה רֶעייֵז ןעֶּבייֵהּפיוא ןערעיוט יד

 ןּב חיִשָמ נּוא .רָוָד ןָּב ַחיִׁשָמ רעֶפְלעֶה רֶהיֵא גיִרק םיִמאָג טְגיִרְק םיִציִׁשֹומ ּוביױק
 ףסוי | 19 99 (ט"ע רוזחמ)
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 תַמְא שב .ּונֵנֹוׁשְל לַע אּוהְו .לֶא אֵנָׂש אוש :הָכּולמַה
 ּועיריו .ךיֶָבְצִמ ןוא רסה ידש :הָכולמ הקחרו ןיאו
 לבל וע רֶזֵאְתִת תֹואָנ רֹונֲחַּת ;הָכּולְמ תעּורת ל
 םשו .עשר רנו יִּכ ,לָבֵת ןוכת : : הָכּולְמַּב רֶז , ררתשי
 חיכות םיוג םֹוקָּת ;הָכּולְמ ףונציו ,ויָלָנַרְל רצ
 ריִבֲעַּת ןח ;הָכּולְמַה לשומ עַשְר הממ רובשת ,םיִמּואְל
 ;הָבּולְמַּב ריִחָי חצנ אָרקת ףךרבל בֵנְׂשּוּת ,הָאְמּומ

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 !םֹודֲתִמ יִבְצ ?ךולָמִי יִּכ ולֲעַי .ץֶרָאָה ףַנְּכִמ ראְּפ .ץֶרָי םֶכּו ׁשֵלַׂשָי .ץֶרָע
 .לַעוּפ ל5 תואבצ :ךולמי יִּכ וננרי .לעמ ימשמ להצ .לַעַׁשְמ רָדֵאְו .לַעי
 -גכַלמ רָשָא םיִניִצְק : ולמי | קֶדֶצְל ןה .לַעַהְל ראפ תַריִפִצ .לַעַת יִמְרִי םָעְלַצְל
 רירח ַאָו - ּוכֹולְמִי םיִאּורְק : הולכי יב ןֹודָאְל ,ּוכיֵלְמִיַ ּונֲתִי לוק , ּוכיִלְׁשִי תֶרֶדֶא
 .ןָמּוזְמ תֶז םויָל .ןמכמ מַה זָר :ףולְמ םָׁשאֹרְבּו ,ּוכֵלָי תֹויִמְמוק .ּוכֹולֲהַי
 ַתּור ,ןֶמיִּתִמ ואובּב .ןֶמֲאָנ העור ;ְךֹולָמְי םקונ וכּו .ןָמְזּו דָעומְל םּוׁשָר
 .תויָלּולְּתִמ ריש .תֹויָאיִלַּפ רוסו .תויִלֲע ןָאָנְׁש ו דָעְלִנְבּו .ןָמיִתְּ ריִעִָי
 ּועיִרָי , תויָרְּב ןֹומֲה ןואש .תויָתוא דוהְו ,תֹויִּתֲחַּת תויאש :ולְמ יִּכ ּוחָצַפי
 .ׁשֶמָׁשֲה תאֵצַּכ וראות .ׁשֶמָׁש יֵנְפִל ומש .שָמָשַּב םַּכ ןוּכִּת ;ְךולָמִי יִּ
 הַרּב הָמַּת .ׁשֶמָׁש תַאֹוכְמ דַעְו ,ׁשֶמָׂש חַרזִמִמ ףמות ןוח :ְךֹולְמִי ֹוכָלָמְּב

 יוכו הוקנ ןכ לעו ;ָךולְמִיְו םָמֹורְי ,ׁשֶמָׁשַּכ

 < עי" אא א 7/7/7777 ו.

 דמחנ רצוא ט"ע שוריפ
 םֲחַרְּכ זְנּוא ףיֹוא ףיִז טְמיִראַּבְרעֶד רֶע סאוו עֶכיִלְגיִנעֶק יד פארא טְמעֶנ נוא ףֵסֹוי
 'ףיז ןעניד ראפ ריִמ רעַּבָא , םיִנְב 5ַע בָא ,םעֶר יה טְגייֵל נא מי ןּופ דיילק

5%. 

 ןיוז ןעֶראוָועֶג רעֶטייְרעֶד זנוא : ןופ זיא םגרד ,טיִנ טנג רֶע בעֶּבַ
 לֵאְרְׂשִי עָנייֵד ןופ טְכעֶרְמּוא פא ּוהֵט םאָנ רעֶגיִטְכעֶמְלַא גד יש ,הָבּולמ
 טְלעוֶו יד לֵכּת ןִֹּּת ,הָכּולְמ ןופ גנולאש ןייֵא ריד ּוצ ןעלאש ייֵז ןעֶלעוֶו
 ןעֶרעוֶו טְליִסייֵרְמעֶגְפיוא רֶהיִא ןּופ טעוֶו םַע זַא ניִטְראַפְטְנעֶר ןעֶרעוֶו טעוֶו
 .בוא טייֵקְניִטְכעֶרעֶג יד ןעֶשְרעֶה ןעֶבאַמ טעו טאָג וא ,טייֵקְניִטְכעֶלְׂש יד
 ךעֶרעוֶו טְקְראַטְׁשעֶג טעוֶו וכל בנש ,הָבּולְמ טימ ןעֶנייֵרְק ןָא ףיז טעוֶו
 רעֶניִצְנייֵא רעֶד ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג גיִּבייִא טְסעוֶו וי חצב אבקה ,ןייֵלַא ןעֶמאָנ ןייב

 ;הָכּולְמ ןיִא טאָג
 | לעו 18 29 (מ"ע רוותט)
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 תֶרָאְּפִתְּב הָרָהְמ תֹואְרִל ,ּוניֵהֹלֶא יי ּךֶל הָוְקִנ ןֵּכ לע

 תֹורָּכ םיִליֵלֲאָהְו ,ץֶרָאָה ןמ םיִלּולְג ריִבֲעַהְ | רע
 רשב יִנְּב לָכְו ,ירש תּוכְלַמְּב םֶלוע ןקתֶל ,ןֹותַרְּכִי
 ּריִּכַי ,ץֶרָא יעשר לָּכ ךילא תֹונָפַהְל ,ְּךֶמֶׁשִב וארקי
 עבשת ,ְךֶרֵּב לָּכ עַרְכִּת דל יִּכ ,לַבֵה יבשוי לָּכ ועדי
 דובכלו .ּולופיו ּועְרָכִי ּוניֵחֹלֶא יי ְךיֶנָפְל .ןֹוׁשָל לַּכ
 ְּךֶתֹוכְלַמ לוע תֶא םֶלָכ ּולְּבַקְי ,ּונָּתי רֶקָי ְךְמֶׁש
 ףלש תּוכְלַמַה יִּכ :דַעָו םֶלֹועְל הרהמ םהילע ךולמתו
 ָךֶהֶרֹותְּב בּותְּכַּכ :דובְכְּב ךולמת דע יֵמָלועְלּו איה

 :דַעו םלועל ךולמי יי
 ,לֵאָרְׂשִיַּב לָמָע הָאָר אֹלְו בֹקֲעַיְּב ןוא טיִּבִה אל רַמָאְנְו

 ִהיַו ,רמָאְנו :וכ ְךֶלֶמ תַעּורְתו ,ֹומִע ויָהֹלֲא יי
 ;לֵאָרְׂשִי יִטְבִׁש דַחַי ,םֶע יִׁשאִר ףֵסַאְתִהְּב ְךֶלֶמ ןּורְׁשיִב
 לֵׁשֹומּו הָכּולְמַה ייל יִּכ ,רֹמאֵל בּותָּכ ךֶׁשְרִק יִרְבָדְבּו
 ֶזַאְתִה זֹוע ַיׁשֵבָל ,ׁשֵבָל תּואָג ְךֶלֶמ יי "רמאנ ;םִיונַּב
 םירעש ּואָׂש ,רֵמֲאָנְו :טֹומִּת לַּב לֵבֵּת ןֹוּכִּת ףא
 ,דֹובָּכַה ְךֶלֶמ אֹבָיְו םֶלֹוע יִחְתִּפ ּואָשְנִהְו םֶכיִשאְר

 ;הָמְחְלִמ רוב יי רֹוּבְִ זּוזע יו דֹובָּכַה ְךֶלֶמ הֶז יִמ |
 ְךֶלֶמ אביו םֶלּוע יֵחְתִּפ ּואְׂשּו םֶכיֵׁשאֶר םיִרָעֶׁש ואש
 ְךֶלֶמ אוה תֹואָבְצ יי דֹובָּכַה ְךֶלֶמ הֶז אּוה יִמ :דֹובָּכַה

 ";הָלָס דֹובָּכַה
 יי רַמָא הֹּכ ,רֹמאֵל בּותָּכ םיִאיִבְנַה ְּךיֶדָבע ידי לעו
 יָנֲאַו ןושאר יִנֲא ,תֹואָבְצ יי ולאו לֵארְׂשִי ְךֶלֶמ =

 שי" יא

 =ינחנ רצוא

 ןוא ,הָבֲהַאְו הָאְרִי טיִמ ןעֶניִד קירוצ ףיר םּורעֶד ,גְראַּב ףיֹוא ראָנ ,םיִנ סעֶלַא סאָד

 ריד ווב ןעָנִד ראפ ףיז עֶלעוֶו ריִמ טְסְלאָז 'ךריִע ןֹויִצְל נֲאיִבֲהע ריִמ ןעֶמעֶּב

 יד ראפ , ןמוזמ תועמ ראפ ס'טּוג סעלא ,םִיָלָׁשּוריִו ןויצ ןייק ןעֶגְנעֶרְּב קיִרּוצ זןוא

 ןעֶלעוֶו רימ סאוָו םיִבֹומ םיִׂשֲעַמּו תוצַמ שָדְקִמה תיֵּב םאָד ןעָּבאָה קירוצ ןעֶלאָז ריִמ

 :ןמָא , ןּוהְמ ריִמ ןעֶלעֶו ,ַחֵּבְוִמ סאָד נּוא םיִנֲהֹּכ םימ
 4 99 (ט"ע רווחמ)
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 םיִעיִׁשֹומ ּולעו ,רַמֲאָנְו :םיִחלֶא ןיא יִדָעְלַּבַמּו .ןורחא
 ;הָכּולְמַה ייל הָתִיִהְו .וָשַע רח תֶא טופשל ,ןויצ רַהְּב
 הָיהְי אּוהַח םֹויַּב ץֶרָאָה לָּכ לע ְךֶלֶמְל ןי הָיְהְו ,רַמָאְ
 עֵמָׁש ,רֹמאֵל בּותָּכ ְּךְְרֹותְבּו ;דֶחֶא ומשו דָחֶא יי

 ;רֶחֶא יי ּוניֵתֹלֲא יי לֵאָרְׂשִי
 ולַּכ םִלֹועְה לַּכ לע ךולְמ ,ּוניֵתֹובֲא ולאו ּוניֵחֹלֲא

 עַפֹוהְו ,ּךֶרֵקיִּב ץֶרָׂאֶה לָּכ לַע אֵׂשְנִהְו ,ּךֶדֹובְכִּב
 לָּכ עֶדָיְו .ְּךֶצְרַא לֶבֵה יֵבְׁשֹוי לָּכ לע זע ןֹואְנ רֵרֲחַּב

 ֹותְרַצִי הַא יִּכ ,ריִצְו לּכ ןיִבָיו ,ותלעפ הָּתאיִּכ ,לועְּפ
 ₪3 לש יהא י יי ,ןֵַאְּב הָמָׁשְנ רֶׁשֲא | לכי רמאיו

 : רדמ ןעֶזיִד ,רֶפש טֶנאָלְב ןעֶמ
 : העיקת ,העורת ,םירבש .העיקת

 ; חעיקת ;םירבש ,העיקת
 : העיקת ,העורת ,העיקת

 םִא םיִנָבְּכ םא ,םיִמָלֹוע ירו לכ , טָּפְׁשִמַּב ךיו עי םויה ,םלוע תַרֲה םיוה
 םירבעכ םִאְו , םיִנֵּב לע בא םֵחרְּכ ונמְחר ,םיִנָבַּכ םִא ,םיִדָבֲעַּכ
 : שודק םויִא ,ּונְמְַׂשִמ רֹואָכ איצותְ ּונֵָהִּתֶׁש רע .תויֹולְּת ךֶל ּניניֵע

 ונָתעיקת לֹוקָל בישקמו טיִּבִמ ןיואמו ןיִבַמ אָּׂשִנְו םָר לַא ְךיֶנְּפִל בֵרֶעְי ּוניֵתְפִׂש תֶׁשְרֲא
 ּוניֵתֹויִכְלַמ רדס ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּכ לֵּבקְתּ
 ---- טי 6666

 טפשמ תוחרוא
 יִפ לַע ןיִרעֶגיוִועֶגַא וצ סֶע ןעֶמ טְכייֵלְג סאוָוּוצ םּוהָט יֹורְפַא יונ ןעֶראיָועֶג ןעֶפאַׁשעֶּב ייֵטְׁשְראַפ ריִמ ןעֶלעוֶו ,דְניִק א ןעֶניוִועֶג טְלעוֶו יִד זיא טְנייַה ,'וכו םָלֹוע תַרָה םויה
 < אבל

 ז גאָט ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ייכ ךיו טְניִפעֶג ,"ּוניֵתְפִׁש תֶשְרִמ, גוא , "םָלֹוע תַרֲה םֹויַה , ןופ ׁשְטייט יד
 5 29 א (ט"ע רוזחמ)
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 יִאְבְּב .ןיד םֹויָּב אָריִא .תַע לֶכּב גאְרֶא .יֵׂשֲעַמְּב דַחְּפֶא

 ןנחא .םּוחַרְל הָלֵחֲא .ןּונַחָל ׁשֹורְדֶא :ןורּכְול
 יִמּו .ןַעָׁשֶא יִמָּב טָּפְׁשַמְל יִאבְּב :ןורכזל םֹוי יל קַחָל
 .יִּתְלַכָא םֶלָעָפּו ,יִּתְחַטָּב תֹובָאְּב :ןֹורָּכְזל קֶדָצ יל ׂשֵפַח
 ,אָנ יִנֵחְמ חֶׂשֶּכ יעורז הֶרְבִנ :ןורָּכְְל םֶדָק .יִל ּיְה םֵהְ
 ויִנפְל דֹומֲעַי םִא רֶבָנ ?ןֹורָּכְזו םֵׁש יִנְמ חַמִי לבל
 ׁשֵבֹולְּב יִּתְצִד :ןֹורָּכזִל תוכז יִנָמ שקבי תַעְּב .ליעויה
 ; ןורָּכִזְל יִמְׁש קחוה םָּב רֶׁשֲא .טַּפְׁשִמַה ןשוחו .דופא

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 לַּב רַצֹוי .םאמְל םָּתְלַחֹוּת ,שענ הנש לָבְּב רֶׁשֲא .שעמ לַּכ תַלְחִּת רֶכָז

 םיִרּוציִו .שעי ּונֲעַמְל ְךַמֹוּת ,םַעַכְּב הֶאְצִי םִא .ׂשַעַמ תַחַבֹוּת : רוּכ די
 אָרְי .תיִשאָר רּוּכִּב ׁשָרֹוש . תיִׁשאֵר תַאּובְּת , תיִׁשאֵרְּבִמָׁש רָכָז : רוז
 םיִבָבוׁשַל ,תישָה רֶׁשֲא הָבּוש .תיִׁשֲהְל רַח םִא ,תיִׁשיִרֲח ףֶצֶש : רֹוּכְזִיו
 --' טיי או

 ט"ע שוריפ טפשמ תוחרוא
 ןעֶנעוֶו ףימ טֶכָראָפ ךיִא ישפנ דחפָא | ףאָנ טאָה יֹורְּפ םיִרָׁשֹוע ןעֶסיֹורְגַא ,לשמ
 ְךיִא ,םיִׂשֲעַמ עֶטְנעֶלְׁש עֶניַמ - - רערניק ןייק טייצ עֶגְנאַלַא הָנּותֲח רעֶר
 ת"ישה ריִא טאָה טָצַעָי נוא ,טאַהעֶג טיִנ

 ןיִא ְךיִמ טֶכְראַּפ יא ,טייַצ עֶלַא גְראָז וא ,ןעֶראוָועֶג ןעֶגאָרְט זיא יִז ןעֶפְלאָהעֶג

 ןעַמּוק לעוֶו ךיִא זַא ,ןידה םוי םעֶד
 זַא טעג יַצּובְּכ ,הָנָׁשַה שאר גאָט םעֶד ןיִא טאָג ראפ ןעֶרעוֶו ּוצ טְכאַרעֶג
 ְךיִמ ּבאָה ְךיִא פע ְךיִמ ךיִא לאָז ןע 2 ןָא ָּפְׁשִמ ּוצ םּוק ךיִא

 ןעֶטייֵצְראַפ ןעֶנ אַטשעֶייּ ריִמ ןענעו ייֵז סאוָו ןעֶסעֶגעְֶפיוא גְנאַל ןיוש א
 ְךיִז טאָה טְפאַרְק ןייֵמ יצרו הג ,טאָג ראפ שעֶנעֶבעֶרעֶג עֶטּוג ןייֵא ּוצ
 ומיִנ טְסְליוֵו וד ביוא טאָג ּוצ טְגאָזעֶג טאָה ּוניֵּבַר השמ זַא ,טְקְראַטְׁשעֶג

 ןייב ןּופ ןעֶקעֶמְסיוא ְךיִמ וטְסְלאָז לע ןופ רֶיִ יִד לֵאָרְׂשִי יד ּוצ ןעֶּבעֶגְרעֶפ

 ןיימ ןעֶרעוֶו טְקעֶמעֶנְּפַא טיִנ לאָז סֶע סאָד ןעֶפְלאָהעֶג ריִמ םִע טאָה ,הָרֹוּת

 ּמיַנ ןיוש ןעֶנעֶז םיקידצ עֶסיֹורְנ ייד זַא רעָּבא .ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג ןייַמ וא ןעֶמאָנ

 ןעֶלעֶטְש יו טעו רֶע זַ שְטְנעֶמ רעֶרעֶרְנַא ןייא ןעֶפְלעֶה ןעֶד ןעֶק אָד
 נּוא תויכְז ריִמ ןופ ןעֶכּוז טעוֶו רֶע זַא טייַצ רעֶד ןיִא ןעֶמעֶּב טאָג ראַּפ
 ּטיִמ טייֵרְפעֶג ְךיִמ ּבאָה ְךיִא שֹּנויִּג יִּתִב ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ ןּופ ׁשעֶנעֶבערעֶגַא

 ףיֹורָד סאוָו ,ןשוח גּוא דופֲא םעֶר טעֶרייֵלְקעֶג ןָא טאָה רֶע סאוָו ןָהֹּכַה ןרֲחַא
 < ןורַּכִז א וצ םיטבש ףלַעונָצ יִד ןופ ןעֶמעֶג יד טְציִרְקעֶג ןעוֶועֶג זיִא
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 דוקי .ןֵהַכְמ רֶז תֶׁשֶנְּב .ףֶנָנ רַצָעְי רע הֶּתְחַמְּב גלד
 שונא יִּבְרַקְּב ןיִא ְךיֶנָפְל יִדְמָעְּב לֶא הָטיִּבַה :ןֹורָּכָל
 תורודל קו הָמה ביי ללי יִמ שה הל יות

 יב ְךֶדָי ִהָת ירמי ארי ףעז וכל "לע םיִרְפַע
 לֶא בֶרֶח ביִשָקְו קעָז ;ןֹורָּכִזְל אה .ויָקְלֶא בֵלְּכ רֶׁשֲא
 תַעְּב יֵתיִּכִח :ןורָּתְְל סַּכ ׁשֶמָׁשַּכ ול תשּוהו .ּהָנְדִנ

 תבשב ןושאר םוי לחשנ
 ?וה רַּפְסִמְל תורופמ םּוׁשָר . תורּופס תֹודָלֹותְו . תֹורָפֲע שאר רֶכָז : רֹוּכְזִי !

 ; רכז םֶרָרְפַשְל .זוורפוש ׁשֶגֶר ,תֹורַָּכְל יֵנְנַחְמ . תֹורָפְסִמ עבור } רוזי
 ;רוּכְזי רֹודָו "רוד לֵכְּב , .רָּפַַּב ל בצק .רפש יִמְלָג רֶׁשֲא ,רָּפַס תַאיִרְק רָכְז
 ויָנָפְל . רֵפָמ הֶז ורב םּויק ,רָפֹוּכ אוצמ ִתְלִבָל < רַפְמַּ טֵרֲחּוה םִא בצק
 ויונק . רול רֶחּ היִצ .רואָּב רוד םיִמּת , רוא יִדְרומ ןּופְצ רָכְז ;רֹוּכְזִי

 שלוש "לט" ר"ר "לא ראש לא" רע," 7/7 אא

 רשי

 טפשמ תוחרא ט"ע שוריפ
 זיא סאוָו רייֵרְפ עֶסיֹורְגַא ןעוֶועֶג יז יִּב ראַפ יימש ְךיִא ןעוֶו םאָנ העְז לֵא הָטיִּבַּה

 ו אָפעֶג יש עוו .רגיק לאז ךיא סאוָו דא עשיו שְטְנעֶמ יש, ל יו 907 ןיא ןייק ןעֶדנאַהְרעֶפ טי זיא סע רי
 ןצ תּוכְו יי ןעֶנעֶבייֵצעֶּב ןעֶנעֶה
 ןעֶמעֶּב לאָז רֶע םאוָו רעֶכְלעֶזַא אד ןעֶד זיִא ל יה .ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג עֶטּוגא
 ןעֶרעוֶו ןעֶּביִרְׁשעֶגְנָא לאָז ןעֶמאָנ ןייז גּוא ןעֶראָצ םיִטאַג ןעֶרעֶקְמּוא לאָז גּוא
 אד טְנייַה זיִא ואוו נא הל .סָחְנָּפ יונ יוזא ןורְָּז א ּוצ גיִּבייֵא ףיוא
 ,עֶלעֶמעֶל עֶגיִדְנעֶגייֵז א םיִמ זְנּוא ףיוא | ןייז רֵּפַכְמ לאָז רָע סאוָו רעֶכְלעֶזַא
 וצ ןייֵגְפיוא לאָז ןעֶמאָנ ןייַז גּוא .ןוהטענ טאה איבנה לֵאּומְׁש יון ױזַא
 יוזא טניה יז טְניִּפעֶג יג: .ןֹרָהַא נא השמ טיִמ ייל ׁשעֶנעֶבעֶרעֶגַא
 ףיוא ןעֶראָצ םיִטאַג ןְהעֶזעֶג טאָה רֶע תַעַׁשְּב םאָד ְךֶלֶמַה דוד יוִו ׁשְטְנעֶמַש
 טאָה הָּפְנִמַא טיִמ קְלאַפ םאָד .טְנאַלְּפ נוא טייֵמְׁש ְךָאְלַמ רעֶד נּוא לֵאָרָׂשִי
 ןֶעיִרְשעֶג טאָה נוא ,ןייז ריִמ ןיא קאַלְׁש ןייד רעֶסעֶּב זאָל טאָנ וצ טְנאָזעֶג רֶע
 ןיִא דְרעוֶוְׁש ייד טְרעֶקעֶגְמּוא ְךָאְלֶמ רעֶד טאָה םעֶד ףרגד ,הָלָפְּת טיִמ
 הָכּולְמ ןופ לֶהיִטְׁש ןייז סאָד ןעוֶועֶג הָכֹוז רֶע טאָה םּורָד , ןיירא רייִש רַהיִא
 ןיִא ִִּנִמ ,ׁשעֶנעֶבעֶרעֶגַא וצ ןנוז יִד יו יױזַא ,גיִּבייֵא ףיוא ןעֶּביִלְּבעֶג זיִא
 ןעֶראוָועֶג ןעֶטְלאַהְרעֶפ ןעֶנעֶז לעֶמיִה יר זַא ! איִבָנַה ּוהָיָלֲא ןופ טייצ רעֶד
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 דּובָא .דליל חור ביִׁשֵמְּכ ריִטְמִמּו ַחֵתֹופְל .רֵצֹוע
 םִע ובזע יִּכ .יתאנק ֹורְּבַדְּב תיִרְּב תֹואְרָל יח ;ןֹורָּכְזִמ
 תֶכָלֹוה הָחְנִמ .םיִנָּפ רֵּפַכְמ יל הִיָה םֶרֶמ !ןֹורָּכְו תיִרְּב
 םָד ,ויָרָדֲח בֵסֵמְל .םיִמָפְו דרג ףֶרֶמ ;ןֹרָּכְל דֵחֹוׁשְּכ
 יִלָחְנ לע יִּתְנַצִי ;ןֹורָּכְל םיִנָּפַה םֶחָלְו .ַחֹוהיִגְל בֶּלַחְו
 אלְו .ָךְּב חַטְבֶא הי :ןורבְל יתש .ןֶמְלַא אל יִּכ .הָקָר
 לָּכ :ןֹורָּכִל ָּךְמִׁש חַצְנְלְו .רֶבֵקַּב הָמֵה יִּכ .םיִביִדְנִב
 ִניֵאְו ,יִּתְמַּת םֶה ילּול ,יִּתְׁשִמְּב ְּךיֶמֲחְרְו יֵנּוכְמִס הָלֵא
 ְךיֶתֹומְמֹור ,ֹואַּב (אל) ידע ַעֹורְזִּב םֶָה יִּכ :ןורָּב ל

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 לַּב ביִרְּב .רואָש עור ןמצ . רֹואֵל תַּת םֶמָּפְׁשִמ . רואָנ יִנָּפ םיִפּופְצ :רוּכְז
 : רֹוּכְִי םיִנָש בֶרֶקְב < חֶרְזִי ולֲעַּפ .חָרָזִמִמ ּתְרַעַה < חֶרְזָא תַלּועְּפ רֶכֵז : רֹוּכְזי
 תַדְקַע רֶבָז ; רֹוּכְזִי םֶדֵעַּ ,חַרְצִי ולּולַּפ , חרמל ריִחְרּפ ..חרמוה םא חַּפ
 םִא ,הָיְרִמ בָצָע +: רווי ֹוכּובְס ,הָיְרֶעְו םֹורָע יִרֲע ,הָיִאר תִַיְהֹּכ , הָיָרֹומ
 ויָלָעְו .םלָח םָלֶמ רכז : רֹוּכְזִי תּוכְזל ,הָיְאְרִל ורְתַע , הָיַרוּפ הָבֲאֹוּכ

 ט"ע שוריפ | טפשמ תוחרא
 ןעֶפאָה טְנאָקעֶג ְךיִא ּבאָה ,ןעֶגעֶר ןופ טאָה ןעֶמ ,דֶניִק םּוצ רעוֶוְׁש יז טייֵג <

 5 לאו רע 1 והילא א ןעֶראָסעֶפאַרְּפ עֶסיֹורְג טימ  םירוטקאר

 ןעֶכאַמ נּוא לעֶמיִה יִד ןעֶנעֶפֶע הָלפְּת יע ןעֶּבאָה יוז יונ ,דְניִק סאָד ןעֶמעֶנ ּוצ

 יעָנ ְךיִא ּבאָה רֶעיִרְפ א .ןעֶניִנעֶר
 ,ןעֶראָצ םיִטאָנ ןעֶשיוִוְּפָא הָחְנִמ ןֵּבְרִקַא טיִמ טְנעֶלְפ סאוָו ןֵהֹּכ ןייֵא טאַה
 .ןורַּכִז ןעֶמּונ ןייא ּוצ דפוש ןייֵא יונ ױזַא ןעוֶועֶג ריִמ זיא סאד נּוא
 יונ ןייֵטְׁש ןעָּביִקְּבַעְג ךיִא ןיִּב ןעֶראָלְרעֶפ ץֶלַא םָע ּבאָה ְךיִא זַא רעֶּבָא יח
 ןעֶּבְראָדְרעֶּפ טְרעוֶו ּפאָט רעֶד סאָד ןעליוק עֶסייֵה ףיוא פאט רַעְגיִייִלַא
 ליו דֶניִז עֶרעֶזנּוא זנּוא ךעֶּבְראַדְרעֶפ ױזַא ,גיִדייֵל זיא רֶע ליו רָעייַפ ןופ
 ןיִז ןיִא רימ םעֶנ ְךיִא ראָנ ,תֹוָצַמ עֶלַא יד ןּופ גיִרייל ןעֶּביִלְּבעֶג ןעֶנעֶז ריִמ

 ןייז ןעֶזאַלְרעֶפ טיִנ ןעֶלעוֶו ריִמ םאָד טְנאַזעֶג טְסאָה טאָג ּוד סאוָו ןיירא
 .ְרעֶטְנּוא ריִמ ןעֶּבאָה םיקידצ עֶלַא יִד עֶׁשְטאָה הָלֵא יָּכ , ריִר ןּופ ניִבייֵא ףיֹוא
 = ףיוא טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד ייד ְךיִא ּבאָה ְךאָד ,תּוכְז רֶעייֵז טיִמ טְנֶהעֶלעֶג

 ןיוש ְךיִא טְלאוָו טייֵקְמעֶראַּבְרעֶד עֶנייֵד טיִנ ןעוֶו ןעֶד ,ןעֶטעֶּב טְזּומעֶג
 רעֶד ףיוא ןעוֶועֶג טְכאַדעֶג טיִנ ןיוש טְלאוָו גּוא ןעֶראוָועֶג טְנעֶלְרעֶפ גְנאַל
 ןעֶמּוקעֶג טיג ריִד ראַפ ףיוא ןעֶנעֶד יילא םיִקיִדַצ יד ּוליִפֲא ןעְר יז ,טְלעֶו

 ןעטעּכ 0 (ט"ע רוזחמ)



 46 רלר הנשה שאר לש ב םויל ףסומ
 תונוּבָשָח םֶכָס .םֵמָכִנ הֶז םֹויָל :ןורְכַזְל ומש םֶהיִפְּב
 טע בֶתֶּכ וב אָרָקִהָל :ןֹורָּכַוְל שארו םיִמָיְל הלחת
 םולש םִָיַחְו תֶוָמ :ןֹורָּכִזְל עּודָיו ,רֵאָבּו יּולְנ .ריִמשו
 רֶבָג יִלְלַעמ ןורְִּל םיִאָּב ,עֵבׂשְ תֹוחָצֲהַצ תומָחְלמּ

 :ןורכול אָמָח ,יִל בָּתְכִנ אושל . חיש לא ימ .יכרר
 :ןורכנל דע ֹוׁשֲחַּכ וב הָנַעַיְו וחיִכּוי ויִׂשֲעַמ רֶבְג יִנְּפ דגנ
 תַחַּת יִרבע .שיִא יֵנְּב לָּכ דַחַי .לֶא תֹומיִזְמ וחיש

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 רַמאְו ,םָלֵעַמְּב ויָניֵרָׂש  רֹוּכְזִי זָאֵמְּכ וב .םֶכֵעְו עַּבְרַא יִרָש .םֶלְלוחַמ
 תֹודיִדְנ תוטמ תועּובש .תוטַמ יִבּוקְנ רז רֹוּכְזִל תיִרְּב .םֶליִעֹו וחיִׂש .םֶכָעגְּ
 - .תֹוטִמַה רֵרֲח ץֶפֶנ .תֹוטְמַהְל ץָּפםֶא . תומומ לוע אָׂשֹונ : רוז םֶצְמַאְל .תוטמה
 שח טּופְּב .םיקעוצל םַלָעַּפְמ .םיקצומ דֹוסָי .םיִקּוצִמ רֶכְז : : רֹוּכְי רּופָבְל
 - רַבָד . יו תיִרְּב רַמֲאַמ א א רֶׁשֲא 9 יִפִמ :רוכזל

 קנש 5 *

 "ו ה ה

 טפשמ תוחרא ט"ע שוריפ
 ןעֶגעֶק טְשיִנ רֶנּוק סאָד טעֶו ןעֶמ א ןְהעֶז עֶרֶעייֵז ןּופ ַחֹּכ םעֶד טימ ןעֶטעֶּב
 רעֶמְסעֶרְג רעב ספיר ןעֶפעֶג 58 ניר  ןייד ךאָנ ןעֶטְלאַה ייֵז םיִבֹומ םיִשֲעַּמ

 עֶלעֶקְניוו ַא ןיא ןאמ םעֶר קעוֶוַא ראָפעֶפאָרּפ
 ןעֶסיוִו טְסְלאָז םהיִא ּוצ טְנאָז נּוא ןייַרַא 7" יא דָסֶחַה תַרֵמ עֶנעֶּבייֵהְרעֶד
 שאר גאָט םוצ ףייֵל ,ןורַּכִז ןייֵא ּוצ ליומ
 את? ,רהאָי ץְנאַנַא ןופ םישעמ יִר ןופ לאָצ יִד ןעֶטְלאַהעֶּב זיא הָנָּשַה

 עֶביִרְשְרעֶּפ ןעֶנעֶז סאָוו םישעמ יד ןעֶרעוֶו טְנֶעייֵלעֶג זומ גאָמ םעֶד ןיא י*
 םעֶד טיִמ יונ יוזא ףעימ ץְנאַנ תֹויְתֹוא יִד ןייַא טְציִרְק סאוָו ןעֶּפ ןייֵא טיש
 טאָנ ראפ טְסּואוועֶּב נוא ן'פיוא נּוא ךילטייד ןעֶנעֶז ייֵז ,ריִמָׁש ןופ ליִגאָנ
 נּוא טְׁשְראָד ,הָמָחְלִמ נּוא םולש ,ןעֶּבעֶל נגא טיומ פיו ומ ,ןורַּכִז ןייֵא וצ
 ןעֶד ןעק רעו יוד יופי ,ׁשעֶנעֶבעֶרעֶג וצ ןעֶמּוק ןעֶכאַז עֶלַא ירד ,גְנּוטעֶז
 יָנֵא .דניז עֶנייֵמ זיִא טְסיֵזְמּוא טאָג ןּופ ןעֶנְראַּבְרעֶּפ זיִא געוֶו ןיימ ןעֶנאָּנ
 ןעֶׁשְטְנעֶמ םעֶד ְךאָד ןעֶלעוֶו םיִׂשֲעַמ יד יג | ןֹורֵּכְז ןייֵא ּוצ ןעֶראוַועֶג ןעֶּביִרְׁשעֶג
 תּודָע םֶהיֵא ףיוא ְךאָד טעוֶו טייֵקְשְלאַפ ןייז נּוא ,ןעֶזייוַועֶּב טְכיִזעֶג ןיא

 עֶלַא ןעֶקְנאַרעֶג עֶכיֵלְרעֶרנּואו סיִמאָנ טְלייֵצְרעֶר יז .ןורָכִז ןייֵא רצ ןעֶגאָז
 ןייֵא וצ ףאָׁש יו יוזא טור ןעֶרעֶטְנּוא ךֶרּוד ןייֵג םאוָו ןעֶמאַז וצ געֶׁשְטְנעֶמ

 ןורכז 8 20 (8'/ רוותמו
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 ,םֵעַזְּב םיִמיִמְּת דַעְּב תֶלָד רוס ןוח :ןֹורָכְִל ןאצכ .טֶבֵׁש

 ;ןֹורָּכזִל תאֵצ .םָּצֵק אב דע
 ְךְּתִמֲא שיָה .םיִתָמִּכ ּויְהִי לֵבְל .םיִיַחָל אָלֵפ הֵׂשֲע

 אֹלְּב ּונררוע .לֵעֹופְּב זָא ָּתְרַרֹוע .ןֹורָּכזִל רֶבֵקַּב
 םיִהֹלֲא הפ ?ןֹורָּכוְל ׂשֵעַּת יִתואְלְפְנל אלה ,לַעֹוּפ
 םָלֵעַּפ ! ןורָּכזִל תַדְּב ,ֹומיִרְּבְדִנְל בשקה םיִנֵג יִבְׁשִֹּב
 רֶפַמְּב .םיִבְצֲעָה םֶחֶל יִלְכֹוא ְךֶּתִא םֶרֶכָׂשּו .ּךיֶנְפל
 מ תיִרְכַחְל .םיִמָרְּכ םיִלְּבַחְמ םיִלָעָש ּוצָצ :ןורָכְל

 תבשב ןושאר םוי לחשב
 רובּכ רָכז :רוּכְזי קֶרָצְל .םיִרָפַע ינשל .םיִרָּפַמְמ םיִרְסְס .םיִרָפְס רּוקְּב
 .ןֵּב םִע רויִּכ :רוכְזי םירעְנ דָסֶח .ןֶּבְש וּכ םיִבּורְּכ .ןֵבָׁש דוד םוקמ .ןֵּכְׁשִמ
 יִמָּפָשִמּו . וגל דיִלָי רָכְז ר ינוב. 9 םויִּב ריִּבַּכ ןכור ל םַעונְו

 -----  עעטעע  יאא

 ט"ע שוריפ טפשמ תוחרא
 יִד טְסיִלָׁשְרעֶּפ טאָנ תֶלָד רַגֹוס ,ןֹורֵּכְז ןעֶכיִלְקעֶרְׁש א ןיִא טְצעֶי זיא יֹורְפ ןייֵד זַא

 .םיִׁשּוצ ייֵז טייל עֶמּורְפ יִד ראַפ רֶהיֵט יי . לב 6 ור יד "סלי
 יו ױזַא ,ןעֶראָצַא זיִא םָע תַע ב ןעֶצ יהי ןּופ | ןעֶמעֶג םיורַא ריק סא סאד ןעֶזּומ

 ןיִא ןעֶסאָלְׁשעֶגְנייֵא חנ םעֶד טא ֲה רֶע
 ךייִא ּוצ ןיינוצסיורא ףוס רֶעייֵז ןעֶמּוקעֶג זיִא םֶע זיִּב לובמה תֵעְּב הֶביֵּת

 : ןֹורַּכִז ןעֶטּוג
 יִד ּוצ םיִדָסֲח עֶכיִלְרעֶדְנּואוו ּוהְּמ טאָנ ְךיִד ןעֶטעֶּב ריִמ פיו 9 הָׂשַע

 ןייז טְמיִרעֶג ןעֶד ןעק .עטיוט יו ןיינ טיִנ ןעֶלאָז ייֵז םאָד עֶניִדעֶּבעֶל
 טאָג הז רעק יהיא יג* ,ןורַּכְז ןייֵא ּוצ רָבְַק ןיא םיִדָסַח עֶניִטְפאַהְראוָו עֶנייַר
 -ךעַפ וד א הָרֹוּת ןעֶנְרעֶג נּוא םיִׁשָרְרִמ יִּתַּב יד ןיִא ןעֶציִז םאוָו יד ןצ

 2 'ריֵד ייַּב זיִא רבש רֶעייֵז נּוא ריִד ראַפ טְנאַקעֶּב זיִא קְרעוֶו רֶעייֵז -
 'םאָד זיִא רֶפֵס ןיִא ריד ייַּב ,רַעַצ טיִמ נּוא טייֵקְרֶעיֹורְט טיִמ טיױרְּב ןעֶסֶע
 | יי יִד ןעֶּבְראַדְרעֶפ סאוָו סְקיִפ יִד םיִלָניש ָּצ ,ןורָּכִז ַא וצ ןעָּביִרְׁשעֶגְנָא
 ןעֶּבאָה לֵאָרְׂשִי יִד ןעּב ְךאָדְרעֶפ ןעֶּבאָה םאוָו םיִיָרְצִמ יִר ןעֶנעֶז סאָד רע ְטְרעֶג
 :שָרוש םעֶד לֵאָרְׂשִי ןופ טְסייֵה סאָד קאָטְשְנייוַו ןופ ןעֶרייֵנְׁשְרעֶפ וצ טקוקע

 גוא 4 30 (ם"ע רוזחמ)
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 רָשוכב ּועָׁשונְוּוקֲאָנ .ךֶרֶפְּב םּורָרְצ ; ןורְכַו שֶרוש
 ןיִאְו ,תֹורֹודְל תב םדק :ןֹורָּכְִל קחוה .םֶדָק יֵרְרַה
 תְחֹק :ןֹורְִּזְל תֹויְהִמ ,םֶתְדַּנִאְו םֶּתְפַלְה .ץֶפֵה םֶהָּב
 תְכַח רוד לֶכְּב םֶנֲעַמְל .םֶּתְלַחְנִה ּךיֶרְמִא הֶלֶאַמ רוד
 הייגעַו ַָהיִנּורַה .םיִרּוענ תַלֵכְּב דֹאְמ קֵׁשָח םֶר :ןורְְִל
 תַבֲהַא .תֶוְמְלַצו הֶיִצ איַנְבְךיֶרֲחֶא הֶתְצָר ; ןֹורֵכְזְל הָּתַּת
 הָצְמַׁש תֵאְׂש ,ּוז םע ותחש :ןורָכְִל ׂשַעַּת ָהיֶתולּולְּב

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 ,הָליֵל יַטָּפְׁשִמ תֹודֹותָו ,הָליַל תֹוצֲח רֶכָז  רֹוְּזִי םָׂש רֶׁשֲא . םיִטָּפְׁשִמ עַבֶּט
 בַהָלְּב ַּהיִגַי .הָליל דקְפִמ רֶקָח : רֹוּכִָי ומָל ונּוגַנ .הָלֹיֵל ןושיאָּב ֶׁשֹוח
 יִעָצְבּב רֶׁשֲא ,לּובְ הֶז רֶכָז :רוּכְזַי םֶהיֵנְל | ,הָלָילְו םָמוי הָנָה קוח .הָלָיֵל
 ּורָכָז .לֹוּבֶחְל אָצִי םִא .לּוּכַמְּכ םַעַז : רוי לַּב דוע .לּובָס תֹונודְ ,לּובָח
 רָרֶמּב םָאְו ,לַעֵי םלֶפָו קְּב .לַעֹוּפ לָּכ חַכְו רֶכָז : רֹוּכְִי הֶּלִמָחִל ,לֹוּב חַרָי

 םָא א תומל ןַה .םייח םֶה הָמַּ דע ,םיִיַחַה רכז רול הָאְאְַּב ,עֵרָפִי
 אלה ,םיִאיִרְמַּ יִנפל ּורְבֲעַי . םיִאּורְּב ןֹואְׁש ןומה : רֹוּכְזִי יח יח , םִָיַחָל

 וו ו

 טפשמ תוחרא ט"ע שוריפ
 זיִא דניק ןייד ּביֹוא נוא ,סייוו ְךעֶלְקיִטְׁש םִיָרָצְמ יד ףרפב םּורְרִצ .ןֹורֵּכְו םעד | נו

 עמ יֹרְפ ןייב עו רעל ריד יי מ .םניִריִלעֶּב לֵאְָׂשִי יד ןעֶּבאָה
 שרדמ רער ןעֶד ,ןעֶרּוי זְנּוא טיִמ טְנייֵה ןעֶניִרְׁשעֶג ייֵז ןעֶּבאָה טייֵּבְרַא עֶרעוֶוְׁש זיא עָגיִּבְלַעָ סאָד ,ןייֵג טְלעוֶו רעֶד ןּופ

 :עָג ןעְֶלאָהעֶג ייֵז ןעֶנעֶז טאָג ּוצ
 ןעֶכיִלְנעֶג ןעֶנעֶז ייֵז םאוָו תובָא יִר ןופ םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ יד ןעֶגעוֶו ןופ ןעֶראוָו
 .ןורַּכְו ןייֵא ּוצ ןעֶביִרְשעֶגְָא 'זיִא תּוכְז רֶעייֵז סאוָו ְרעֶּב עקראטש יִד ּוצ
 ןעֶּבְרַא טְכאַמעֶג ייֵז טְסאָה גּוא רָּבְרִמַה רוד סאָד ןעֶמּונעֶג טְסאָה ּוד ה
 עֶלַא ּוצ ׁשעֶנעֶכעֶדעֶג ןייַא ּוצ ןעֶביִרְׁשעֶגְנָא ּוטְסאָה תּוכְז רֶעייֵז הרות ןייד
 דָנעְנְוי יד טְּביִלעֶג רֶעייֵז טְסאָה וד םאוָו טאָג רעָביוה רעֶד קש םֶנ .,תורוד
 סאוָו עֶמיִרָא עֶרְהיִא נוא םיִנּורַה עֶרֶהיֵא ּוטְסאָה לֵאָרְׂשִי תֶמֶנְּכ יד הָלֵּב
 ןעֶגעוֶו ] ןעֶמאַנ ןייד ןופ ןעֶבאַמ םעֶרָא גּוא ןעֶנע'ָנְרה טְזאָלעֶג ףיז ןעֶּבאָה
 לֵאָרְׂשִי קְלאַּפ םאר וז םַע ּותָחש .גנקְנעְדְנִ ןייֵא וצ ריִד ראפ ןעֶּבעֶנעֶג ּוטְסאָה
 ייֵז "לע סאָד טְכאַמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז זַא םישעמ עֶרֶעייֵז ןעֶּבְראָדְרעֶפ ןעֶּבאָה
 ּוצ ןּוהְמעֶג ןעֶּבאָה ייֵז .לייִנ "דני עֶרֶעייֵז ןּופ ןערנאש ןעֶטיִלעֶנ ןעֶּבאָה
 ,טאָנ ןופ ןעֶמאָנ םעְר םיִנ נוא / םעְר ןופ ןעֶמאָנ םעד ןֹורַּכִז ןייֵא

 גלכּוש 80 (ט"ע רווחמו
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 טַעְמִּב ּולָכָש ;ןֹורָּכִל ּותָׁש לֶא אלְו לֶסַּפ םֵׁש .םֶהיֵמְקְּג
 !ןֹורָּכזְל תיִרְבּו הָעּובְׁש ררועמ ץֶרְפַּב םק ילול .ענֶר
 תּודַע םֶהֵָמ ּונָּתְקַׁשְח .םיִמֹאָל לָּכ תדע זאָמ תְבעת
 ונינק .ּתחק חַּכְׁשִנ רוד סּאְמִנ םָסָּכ רּומְת :ןורָבְזל
 וערז יִמְּב םֶּת שיא רֶּת ;ןֹורָּכְזִמ ּונְחּבְש יִּכ ,תיִנֵׁש
 םִיַרְפָא לושמ קפרת ןיח ;ןֹרָּכזְו תֹואְל ויָדָי לָּבַש .הָנְכִי
 ;ןֹורָּכזל ָּתְקַח אּוח יִרֹוכְּב אלה .ריקי ןֵבּו דָלָיַעּוׁשֲעַׁשְּ

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 פוד ,רָׁשֹוחְו תֶרֹוצַּב .רָשועְו תּולד רֶכֵז :רוכְזי דָחֶא לָבָל .םִיּואְר ֹומִּכ
 רַסַח יִד .רָתֹומָו תֹונָיְנְּב ,רָתֵסְו יּולָג רַבָד ;רוּכְִי אּוה יִדַּב .רָשּוי םֵגְו
 : בשל ַחּורְו טֶׁשֶג .בֵׂשווְו ֵּבְרְִּב ,בֵׁשֵיל םיִנּונְנ רָבָז : רֹוּכְִי בצל ,רֶתָיְו
 םויְּב .בֵׁשָהִל תֹויְלָנ ,בֵׂשֹוח 'ןמָׁש םַעָמ ,בֵׁשְקַהְל ןורָג רֶָכְז :רוכזי םֹויַחָמ
 םִי תַמֹוחְל ,הָמֹוח עּוקְּב ,הָמָחְלִמּו בֶרֶק מיז לֵהַּב רֶכֵז :רֹוּכְזִי עֶקִּת
 .הָמָדֲאְל ,הָמֹוח לוק רּוצּב .הָמּוהְמ סנקוח םִא , הָמ ֵהֶּבַבּו םֶדָאָּב ! רֹוּכְִי
 םיִעָגְרִל .רקוּב תק תוא .רקפו ַחיִׂש ןּוזָא .רֵקָׂשַו הָנּומֶא רֶבָז רוי
 ..רקתו קודר שונא .רקעְק םִא תַעַטָל םִא .רקויל םִא לול םִא ןח ;רֹוּכְזי

 'וכו רכוז התא : רוז טָּפְׁשִמַל
 4/7 ער 7 ר ר

 ט"ע שוריפ טפשמ תוחרא
 ןעֶמְלאוָו קיִלְּב ןעֶניֹוא ןייא ןיִא יל"  יעֶג ןעֶנעֶו ןעֶרי יד תַעָשְּב זא טְּבייַרְׁש
 ּיִנ ןעוֶו ןעֶמּוקעֶנְמּוא עֶלַא ןעוֶועֶג ייֵז יז לפקס יניס גְראַּב םעֶד ייפ ןעֶגאטְׁש
 :םאוָו טיִמְרעֶד ְךאָרְּב םעֶד ןעֶמאַצְרעֶפ וצ טְלעֶטְשעֶג ְךיִז טְלאוָו ּוניֵּבַר הָשֹמ
 :תובָא יד וצ ןעֶריֹואווְׁשעֶג טאָה טאָנ םאוָו תֹועּובְׁש יד טְקעוֶו ְָרעֶד מאה רֶע
 ןייֵא ּוצ תובָא יִד טיִמ ןעֶזעוֶועֶג תיִרְּב 'תֶרָוּכ טאָה םאָנ םאוָו םאָד וא
 ןטסאה ןעֶּבעֶנעֶג הָרֹוּת יד לֵאָרְׂשִי ּוצ טְסאָה ּוד תַעָשּב א תב .ןורּבְ
 יז ןָא יוִו רהעִמ טְסּולְנעֶג זָנּוא ןא טְסאָה וד ןערייח עֶלַא טְגיִדְריוִוְמּואְרעֶּפ

 ּוניִבָא בקעו פפ שיא יִּת ,ןורָּכִז ןייֵא ּוצ הָרֹוּת יִד ןעֶּבעֶגעֶג זְנּוא טְסאָה נּוא
 םעד ףיוא ןעֶרעוֶו ןעֶפּורעֶג ןעֶלעוֶו לֵאָרְׂשִי עָלַא סאָד הָאּובְנּב ןְהעֶזעֶג טאָה

 עֶטְכעֶר .ןייז סאָר דְנעֶה עֶנייַז טְריִקְראַמעֶג רע טאָה םִיַרְפֶא ןופ ןעֶמאָג
 ּוצ נוא ןעֶכייֵצ ַא ּוצ ןייז לאָז רע סאָד םִיַרְפֶא ףיוא ןעֶמּוק לאָז דָנאַה
 ןעֶפּורעֶג ןעֶרעוֶו ייֵז סאוָו לֵאְרְׂשִי ןעֶּמפעֶהעֶּב יז ּוצ טֶהְלאָז קּפִּפ .ןורֵּכזַא
 לֶהיֵּפְׁש ןייֵא ּוצ ןעֶכיִלְגעֶג ייֵז טְסאָה ּוד סאוָו םִיַרְפָא ןּופ ךעֶמאַנ םעֶד ףיוא
 לֵאָרְׂשִי םאָד טְנאַזעֶג ְךאָד טְסאָה ד יִכְּב א .ןְהּוז ןעֶרֶעייֵטַא ּוצ נּוא דְנּוק

 ;ןורָ ןייֵא וצ עֶּביִרְעֶג הרות רעֶד ןיִא םָע טְסאָה נוא רֹוכְּב ןיימ זיִא
 התא 6 80 (ט"ע רווחמו
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 ךינפל ,םֶדק יִרּוצְי לָּכ דקופו ,םֶלֹוע השעמ רַכּז הָּתַא
 .תיִׁשאֵרְּבִמָׁש תֹורָּתְחִנ ןומהו תֹומְלֲעַּת לָכ ּולְגְ

 .דָנָנִמ רתְסְנ ןיאו .ךְדּובְכ אָסְכ יִנָּפְל הָחְכָש ןיִא יִּב
 אל רּוצִיַה לָּכ םגְו , לפה לָּכ תֶא רוז הָּתַא 8 יע
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 תוירב מת םיִּבַר םיִשֲעַמ רֵכְזִהְל .שפנו ַחּור לב
 ּהָתֹוא םיִנָפְלִמּו .ָּתְעָדֹוה תאָֹּכ תיִׁשאֵרֵמ .תיִלָכֵּת ןיֵאְל
 יִכ ,ןושאר םויָ ןֹורָכִז .ְּךיִשֲעַמ תַלָחִת םויה הֶז .ָתיִלְנ
 תֹוניִדְמַה לַעְו ;בֹקֲעַי יחלאל טָּפְׁשִמ ,אּוה לֶאְרשיל קוח
 וזיִאְו ,בָעְרָל ֹוזיִא .םולשל ֹוזיִאְו ,ברחל וזיא | רמי וב
 יִמ ! תֶוָמַלְו םייחל םריכְוהְל .ודקפי וב תוירבו .עבשל
 ,אָּב ְךיֶנְפָל רּוציה לָּכ רָכָז יִּכ .הֶזה םֹויַהְּכ דקפנ אל
 תובשחמ ,רֶבָ יִדְעְצִמ תֹולילעו דפ שיא הֵׂשֲעַמ

 אל .םלועל ישרוד יִּכ 5 ץמאת םֶדָא ₪ ָךחָּנְׁשִי
 לָּכ רכז יִּכ :ְךֶּב םיסוחה לָּכ חַצְנְל ּומְלָּכִי אלו ,ּולָׁשָּבִי
 םֵנְו :םֶלֶכ הֵׂשֲעַמ שרוד הֶּתַאְו ,אָּב ְךיִנָפְל םיִׂשֲעַמַה
 ,םיִמֲחַרְו הָעּׁשִי רֵבְדִּבּוהְדְקִפִֹּ ,ָתְרַכְז הָבָהַאְּב חנ תא
 עור ינָּפִמ רֶׂשַּב לָּכ תַחַׁשְל ,לובמה יִמ תֶא יב

 בּותַּכַּכ :םיה לֹוחָּכ 'ויאנאצ ,לֵבֵּת .תורְפַעְּב .וערז
 תֶאְו הָיחַה לָּכ תֶאְו חנ  תֶא םיִהֹלֲא רכזיו .ףתרותב
 חּור םיִהֹלֲא רַבֲעַיַו ,הֶבֵּתַּב ֹוּתִא רֶׁשֲא הָמֵהְּבַה לָּכ

 טפשמ תוחרא

 טְנאָזעֶג יוז וצ ת"ישה טאָה ,ןיז בֵרֶע ןעֶסייֵהעֶג ת"ישה ףךיִז טאָה הָרֹוּת יִד ןייז

 ןייַלַא יז לייװעֶּב טְשיִנ יז ליוו ָךיִא יִד ןייז םיָיקְמ ןעֶלעוֶו יז זַא ןייז בֵרֶע

 , ןייַז בֶרֶע ייֵז ראפ לאָז ןעֶמ ףיוא ןעֶפְראַד לָׁש ֹונֹוּבַר טְרעֶפְטְנֶעיִג ייֵז ןעֶּבאָה ,הָרֹוּת

 פגוא ןעֶלעוֶו טְרעֶּפְטְנֶעיִג ןעֶרּוי יד ןעֶּבאָה ןָנּוא ראפ ןעֶלעוֶו תובָא עֶרעֶזְנּוא םֶלוע

 ערעז 7 20 (ט"ע רוזחמו
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 תא םיִהְלֶא עמשיו ,רמָאנו ;םִיָמַה וכשיו ץֶרָּפְה לע
 תא םֶהָרְבַא תא ,ֹותיִרְּב תֶא םיִהלֲא רכזי ,םתקטנ
 ,בוקעי יִתיִרְּב תא יתרכזו ,רַמֲאנְו : ;ֿבקֲעַי תֶאְו קחצי
 רֹּכְזֲא םהרבא יתירְּב תֶא "פַאְ קֶחֶצִי יתירב תֶא : ףא ו
 השַע רָבז , ,רמאל בּותַּכ ףשדק ורבדבו | ;רּכזא ץִראַהְו
 ,ויָאָריִל ןֵתָנ ףרמ ,רַמֲאָנְו די םוחרו ןגנח ,ויתאְלָפנל
 םַחְניַ ,ֹותיִרְּב םָהָל רכזיו , .רַמֲאַנְ :ותיִרּב םלועל רכזי

 ;וידסח ברכ

 תארקו ְךֹולָה .רמאל בּותָּכ םיאיבנה ְּךיֶדָבֲע יִדָ לַעו
 דָסָח - יִתְרַכָז .יירמָא הּכ ,רמאל םִיַלָׁשּורְייִנְזָאְב

 ץֶרָאְּב , רֵּבְרִמַּב יֵרֲחַא ְֵּתִכָל ְךיִתֹולּולְּכ תַבֲהַא .ְךִיַרּועְנ
 יֵכיֵּב ְךֶתֹוא יִתיִרְּב תא יָנֲא יִּתְרַכְזְו ,רֵמֲאַנְו : הָעּורְז אל
 ריקי ןבה , רַמָאְגְו : םלוע תיִרָּב ל יתומיקהו ,ףיִרּועְנ
 רוכז וב יִרְּבַד יִדְמ יֵּכ ,םיִעּוׁשֲעַׁש דלי םָא | ,םִיַרָפֶא יל
 ּונָמֲחרֲא םחר ,ֹול יִעָמ ומה ןּכ לַע ידע ונְרְּכְזִא

 ים
 בוט ןֹורָּכְִּבּונֵרְכִז ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵהֹלֶא

 הָעּוׁשְי תֶרֶקֶפִּב ּונֵרְקֶפּו .ְּךיֶנָפְל
 וניֵהֹלֲא יי ּונָל רֶכזּו ,םֶרָק יִמְׁש יִמְׁשִמ םיִמֲחַרְו
 רֶׁשֲא ,הָעּובְׁשַה תֶאְו דָסֶהַה תֶאְו תיִרְּבִה תֶא
 - הֶאְרְתְוהְיְרומה רַהְּב ּוניִבֶא םֶהְרְבאְל ָתעַּבְׁשִ
 קֶחֶצִי תֶא ניִבא םֶהָרְבַא רעש הָדקִע ְּךיֶנָפְל
 "ה "וה ו וס ו

  טפשמ תוחרא
 ןעֶכעֶלְניִג טְנייַה ןעֶנעֶו ריִמ "םֶלע תֵרָה טאָה ןייז בֵרֶע זְנּוא ראפ רעֶרְניִק עֶרעֶז
 טייג סאוָו יֹורְפ עֶניִדְנעֶגאָרְט 'רעֶד וצ ,םיִחּוטְּב ראפ ןעֶמיִנעֶגְנָ ןיוש ת*ישה ייֵז
 טיִמ יֹורְּפ יד ייֵז ןעֶנעֶז ,רני םּוצ רהעווש = םֹויַה, טויַּפ ןיִא טְצעֶי ריִמ ןעֶגאָו םאָר

 םעד 8 90 (ט"ע רוזחמ)
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 תושע> ,ויָמֲחַר ׁשֵבָכְו ,ַחֵּבְוִמַה בג לע ֹונְּב
 תֶא ְךיֶמָחַר ּוׁשְּבְכִי ןֵּכ .םֶלָש בֶבֵלְּב ,ְּךֵנֹוצְר
 ךפא ןורח בושי לודגה ּךְבּוטְבּו ּוניֵלֲעַמ ְּךֶמֲעַּכ
 וניהְלָא יי ּונָל םִיַקְו  ךֶַָחנִמו ךֶריִעֵמּו ףסעמ

 םֶהָל יתרכזו :רּומָאָּכ ְךֶדֹובְכ יִּפִמ ְךֶרְבֵע השמ
 ץֶרָאֵמ םֶתֹא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ,םיִנושאר תיִרָּב
 םיהלאל םָהָל תויהל ,םיוגה יֵניֵעְל םִיַרְצִמ
 אוה הָּתַא תֹוחָּכְׁשִנַה לָּכ רֵכֹוז יִּכ :ַי יִנָא
 ,ְךָדֹובְב אֵסְכ יֵנְפִל הָחְבִׁש ןיִאְו ,םלועמ
 .רוכזת םיִמֲחַרְּב םויה ועְרִזְל קחצי תדיקע

 : תיִרְּבַה רֵכֹוז ,יי הָּתַא ְךּורָּב = |
 :רָרְס ןעֶזיִד .,רֶפֹוׁש טאלב ןעֶמ

 ; העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת
 : העיקת ,םירבש . העיקת
 : העיקת ,העורת ,העיקת

 םִא םיִנָבְּכ םִא ,םיִמָלוע יִרּוצִי לָּב ,טָּפְׁשִמַּב דיִמַעְי םויה ,םָלֹוע תרה םויש
 ּוניָניֵע םיִדָבֲעַּכ םִאְו ,םיִנָּב לַע בָא םחַרְּכ ונמחר , םיִנָבְּכ םִא . םיִדָבֲעַּכ
 :שודק םֹויִא ּונמַּפְׁשִמ רֹואָכ איִצֹותְו ּנָנְחְּתֶׁש דַע תויּולְּת ל

 ּונֵהְעיִקְּת לֹוקָל בישקמו טיִּבַמ ןיזאמו ןיִּבִמ א אָשְנְו םֶר לא ףיֶנָפְל בֵרֶעָי ּוניֵתְפְׁש תֶׁשֶרֲא
 : וניתונורכז רדס ₪9 םיִמֲחרְּב לֵּבְקְתּ

 טפשמ תוחרא
 ןעֶנעֶז יז לייוַועֶּב ,טייֵהְרעֶגְנּוי ןייֵג קעוֶוַא עֶג ןעֶסיֹורְגַא ןיא עֶדייֵּב ְךאָד רֶניֵק םעָב
 זְנּוא ראַפ ןעֶּבאָה יו ןֹוּכְׁשִמ רעֶזְנּוא ְךאָר ?קעְרָש א ןיִא ףיוא ריִמ ןעֶנעֶז יֹוזַא ,רֶהאַּפ
 יִד ןייז םִַײקְמ ןעֶלאָז רימ זַא ןעוֶויִג בֵרָע טעֶו רעֶמאָמ 'םיִנָבְּכ םִא, הָנְּכְס עָכיל
 זְנּוא טעוו ןעֶמ רעֶרָא "םיִדְבֲעַּכ םִא; הָרֹוּת 2נוא זַא ןעֶנע'ִקְסּפ םֹולָׁשְו סח זְנּוא ןעֶמ
 ןעֶּבאָה סאו טְכעֶנְק יו "ָךייִלְג ןעֶטְלאַה טְלעוֶו רעֶד ןופ ןעלא] ךעֶלְרעֶדְנּוק עֶרעֶז

 ררומ 9 0 (ט"ע רווחט)
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 יארוק תַעְּב .יִל בורק לֶא יִדָנָנ אָצְמֶא .הָרְזָעְל הָמּונָא
 הפו .בָצְנ יִּבְרְקְּב .לֶא תדעּב רֶׁשֲא :לוקְּב

 הָׂש יִנֵׁשְרָד יִנָרְקַּב :לֹוקְּב ול ףֶצפַצֲא עמ ׁשֶדקִמְּב
 רֹומֲאַּב :לוק םיִרָהְל ולב יִּתְמַלֲאַנְו יתוזגנ .יִנָא הר
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 ִּתְלִנ ;לֹוקְּב נַאָׁשִי אל ּהָלָצְו ּהָרֵמׁש .איה החד יזו
 תֶא יניעימשה חשו ןזא הֵּמֵהְו בֵרֶע יִּכִחְ ויק חיִׂש
 ושְקַבְּב .רֶתָב יִרָה לע רֶפֹועָּכ יִנָמ חַרָבּו זָנ :לוק ךלוק
 רָתָּבִל רָתָּבִמ גלך :לוק ןיִאְו יִתֹונּכְׁשִמְּב תֹואְו תַד
 :לוקב ְךֶעָמְׁש בקע .ךינפ אָׂשִי .ילוא יַלֲא ּוהֵביׁשֲה

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 םיִרָהְל לוק .קֶרָצ יִטָּפְׁשִמ הָלָפֶשֶא .קֶרָצ יִלֵעֹופְל תֵּת .קֶדֶצְּב יער אָשֶא

 לוקב .קדצ הָעַמָש אָרָקֶא .קָרָצ | קֶדֶצ ףרור ,קֶדָצְּב אָרוק ןיִא :רַפושַּב

 .יִעְריְּ הָעּורְּת יּומִּב .יִעְר  תֶאְׂש קֹוחָרִמָל .יִעְרַמְּב ית :רַפושָּ %

 ַחֹּכ לֹוקִּב .יָעֹורְו ןֵצְמאְּב ,יִעֹור יל הָצַרֲא .יִעיִרֲהְּב וב } רפוש ןֵּתַמ ל

 ןואפק לֹוקּב .ןיִרַה קמוע הָלֹוג .ןיִדַּב ַחְּבַוְתָהְל .ןיד םֹויְּב ִּתְׁשַנ :רָוש

 םָע לֹוקְּב .ןיִד ערומ בֵּכַעַי יָנֹורְג . ןיִדַּב יִּתְבַיְח םִא , ןיִדָו תַד תַריִזג ;רפוש

 :רָפֹוׁש ׁשֵבֹוח לוק .הָיּוטְרְל תַעַד . ודָיְרִמ ינְפל .הָיְמֶר לַעָהְו שורר : רַפוש
 + ==. על, 7 7 צר א" ₪ א ו עיר וה ויוה

 ט"ע שוריפ זנפשמ תוחרא
 ּוצ ןעפיולטנַא לעוֶו ְךיִא הש? הָסּונָא | יצ ןעֶרעוֶו רֶרעֶה רֶעייֵז ןיִא ןעוֶויִג דרומ
 עב לעונ ךיִא ,ףַליִה םיטאנ ריִמ ןעֶּבאָה יוזא ,טפארמשעְג טְסְּבְלעֶנ
 ןָא טְׁשיִנ טֶסְּבְלעֶז זָנּוא לאָז ןעֶמ אָרֹומ
 םאָו טאָג םעְר ריִמ ןעֶנעֶק ןעֶנּופ םורעָר ,ףאָרְמְש טיֹומַא טימ ןעֶּבייֵרְׁש

 רעֶרעֶי ןיִא ריִמ ּוצ טְנעֶהאָנ זיא רֶע

 םעֶד ןצ יא תנעג יִׁשֲא ,הָּלַפְּת ןופ לוקַא טיִמ ןֶא םֶהיֵא ףּור ךיִא ןעוֶו טייצ

 אָד נוא עֶדְנייֵמעֶג עֶביִלְמעֶג ֶייֵ ןופ ןעֶמיִמ ןיִא טייֵמְׁש לע סאו טאָנ

 םֶהיֵא ּוצ ,ׁשֶרֶקְמֲח תיֵּב רעֶנייֵלְקַא ,עּפּורעֶג טְרעֶוֶו יז םאוָו לֶהיֵׂש רע יד ןיא

 וא ,טאָנ וד ְךיִמ טְׁשְראָפ נב ,לוק ַא טיִמ הָלפְּת ןיימ ןעֶרייֵר ְךיִא עוו

 ,ףאש עֶטייֵרְפְׁשְרעֶּפ ןייֵא וצ ןעֶכיִלְגעֶג ןיִּב ךיִא ןעֶד ,םיִגָׂשַמ ריִמ * ףיוא יז

 טאָה רֶע זַא טייַצ רעֶד ןיִא ריִמ ןופ הָניָכְׁש ןייז ןּוהְמעֶנְּפֶא טאָה טאָג

 ןייק ןעֶנּופעֶג טיִנ טאָה נּוא תֹוָצָמּו הָרֹוּת ןעֶגְנּוניואו עֶנייַמ ןיִא טְכּוועֶג

 .תיִרְבִּב, ןעֶגְנּורַּפשעֶג זיִא סאוָו םֶהָרְבַא ָתָּבִמ גלד ,הָלָפְּת נּוא הָרְוּת ןּופ לוק

 ןעֶּביִרְמעֶגְּפאָרַא טאָה גּוא ןעֶרעֶדְנַא םעֶר ּוצ לייֵהְמ ןייא ןופ םיִרָתּב ְּבַה ןיֵּב

 ָךיִר רעק םָהָרְבַא ךיד ריִמ ןעֶמעֶּב טְנייַה ,רעֶקיִטָש יד ןּופ לעָניופ םעֶּד

 םּוא 10 40 (מ"ע רוגתמ)
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 יִהָי ּוהיֵּפ םָלֵא .הירומ הש הָאְרּו ,ֹומָל הֶבֹוט שורד
 .תוריעש םִיַדָי קֶלֶחַמ רָמָה :לֹוקְּב הָעְמָׁש אלל .קֶדָצ
 חַכָׁשִת אל רֶׁשֲא עשוה : לוקה ל יִּכ םיִנּונֲחַתַּב הנה
 יֵנְּב םֵה יֵציִלְמּו יִזֹוחְו : לוק ףוסי אל וערז יּפִמּו , תורע

 םֶּתְרַמְׁשִמ לַעְו :לוק עמשא ןעמל יִּב ּורָחָנ זָאְו .
 קמח הֶז :לֹוקְּג םנעי אּוהְו , דֹוס םֶהָל לֵנְ ּוקֲעְזיִו דע
 :לוק אָשֶא הָנָא .אּוה םוקמ לֶכְּב ונשקבָאו בֵבֹוסֲא יִנָמ
 ץֶרָאָה לָּכ אֹלְמ .םֹורָמַּב ריִדֲא .הָמֵמְל יוד  רָכָז
 םָּב רֶׁשֲא םִיַמ יִלָיֲח :לֹוקְּב םיִאְרֹוק הָלֲעַמְל .ודובְּכ

 תבׂשב ןושאר םוי לחשכ
 לָשבַה ;רָפוׁש תַרָבֲעַה לוקְּב .הָיְרִּב לָכָל רורְד .הֵיְרְכָנ דַעָּב .הָיּורְבִל יּוחָד
 ..ףופַאַ שנעוה : רפׁש תַדְרָח לוק .ףֹופָצ ביִרְּב גַצָה .ףּופנ תַרָּב .ףּופֲאַנְּ
 ,וזְלֲעַי דוש .םִאְו ;רפוש תַפיִפּכ לוקְּב .ףּופַּכ בל וליֵעֹוה .ףופָת תֹויֲה בֵׁשָו
 .איִצֹומּו .וזַּב םינכמ מב :רפוש לח לֹוקְּב .וזחֶאְל ץּורָי קְדַצְו ,וזיִלְי יִרֵבּ
 ,תֹולֲהְקַמְּב רֶׁשֲא ,תולוק לַּכִמ הֶז :רפוש חּור לֹוקְּב .וזיִגי ּונָמ כו ,זְּב
 עז . ולי יֵבִיּוחְמ .תולקלקע יִמִמוז : רַפֹוׁש עת לוק .תֹולָה קל קקז
 :קוקת .הש הֶז םוי .הָנָׁש ֵכמ יח :רפוש עַמָש לֹוקְּב . תולקמ ַעּודְנְּב
 לָּכ אֵּמַח ,הָנושאָרְמ הָינש .הנּושמ ותַּבח : רפוש וי לוקל .הנשושל
 רוהמ | .עַׁשֵּת תֹורָפֹוש למ .עַשָּת תֹוכָרְּב עַבַמ ;רֵפֹוׁש לוקְּב תוחר .הָּׁשַה
 םֶתָיַרְמ ,עַׂשֵּתֶמ םֶבּושב .עַשְר יִנּוחְצ ףִנִמ ; רַפֹוׁש תד לוּ .עַשי םֶהֵמ

 אא % 7 "ר

 טפשמ תוחרא = ט"ע שוריפ
 יעְׁשעֶּב ךעֶניְִמיִראַּבְרעֶר ףיד ריס ןעֶמעֶּב רעֶמאָט תּובְז ןייד םיִמ טאָג וצ םוא
 עני ערעזנוא ןופ רעו טלה ּוא םיִנָּפ ןייד ןעֶגאָרְטְרעֶפ רֶע טעוֶו
 בָא םֶחַרּכ ּונֵמֲחַרע .דּז עֶרעֶזנּוא ראפ רעֶד סאה וד ליוו ןעֶרעֶה ּוצ ףיד טעוֶו
 סאוָו ןּוהָּט ּוצ לוק ןייַז טְרעֶהעֶג ּוצ
 עלֵאָרְׂשִי יִד וצ םיִטּוג טְׁשְראַפ טאָנ ּוד הָבומ ׁשֹרָ ןעֶטאַּבעֶג ריד טאָה רֶשי
 ֹרַה םעֶד ףיוא םֶּפעֶׁש ןייֵא יו ןעֶראוַועֶג ןעֶדְנּוּבעֶג זיִא קָחְצָי יונ העז נוא
 ּפָא טְסּוהְט ּוד ?לּפ רק , לֵאָרְׂשִי יִד וצ ןייֵמְׁש ייַּב תּוכְז ןייז לאָז ,הָיְרומַה
 טעְר בקעי תַעַׁשְּב ,וָשָע ןּופ דְנעֶה עֶניֶראָה יִד ,בֹקֲעַי ןעֶגעֶטאַלְג םעֶד ןּופ
 = ףְלעֶה לש ,ןייֵלַא ריִד ּוצ ראָנ זיִא הִֶּפְּת ןופ לוק ןייז ןעֶד ,טעֶּבעֶג טיִמ
 גוא ,ןעֶרעוֶו ןעֶמעֶגְרעֶפ טיִנ יז ןופ לא הָרוּת יִד סאָד לֶאְר ֶׂשָי יד טאָג

 ןופ 11 80 (ט"ע רוותמ)
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 יתשפח ,ליק יתלוז ּוניֲאַר אל הָנּומְת ּורָּבְד ,וליבש
 ;לֹוקָּב יִנְתַעְ .זוע ותת םדקו ןיא רַמָאְו שיח ןומישי
 :5וק ןתנ זָא רומ רַה ןועממו רַבָעְו םיִרָה גל רוחט
 לו ינְזאְּב ,אבי אָסַּכ םויל הָלֵעְו ונְכְׁש תודידי יִהאֵמְט
 ינחימבה זא ִבֹנֲא ֹומַע ;יִבָׁשַּב יל הָוְלָנְו ויָניֵעַּב יִתְרְקי
 יִרָאָּב עימטה םֶליֵעְּב סב םשו ,רֶעְנַׁשְל דרי ;לֹוקְּב
 קח . .תֵכאָלְמִמ הָּפַרְתִהַּכ . בֹוד יִנָמ הֶלָּב ;לוק שחנכו

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 .רֵּפּוסְמַה םוי .רָּפּוׁשְמַה לאמו ,רָּפ רושָמ במגי :רפוש עוָש לֹוקְּב .עשעש
 לֹוקְּב .רָפשוי בל רׂשֹוי .רֵּפְחּוי -ןטוסו .רֶפּוי שקוי :רפוש שּודָח ליקל
 לֹוקְּב םיִעיִקְׁשַמ םיִּכַרְּכ .םיִעיִקְבַמ איִג .םיִעְקות םֶה תַעַּכ : רפוש רֹוּפִׁש
 לוק ,םיִעיִרְתַמ םֵה רֶשֲאַּב םיִעֵעֹורְתֶמ ליִחְּב םיִעֵרְמ ןֹומֲה לב ; רָפֹוׁש ןואש
 ,בֵׁשָנּוי רַעַמְּב םיִעָרְל .בשומ לַּכ תַעְבּוי .בֵׁשְקּויִּכ ולוקְל :רַפוׁשַּכ ַעיִרְי
 .בֵׁשֲהְתִי תַעְל ,בֵׁשַחְתִי בומ תֹואְל ,בֵׁשּוי ויָעְרְויְל :רפוש תַרֲעַס לוקְּב
 .ַעיִקְׁשֲהְל וידרומ .עקצקל וידגוב ,ַעיִקְבַחְל ויסאומ : רפוש םעמ לֹוקְּב

 ש"ע שוריפ | טפשמ תוחרא |
 םיִנ לאָז ליומ סיִרעֶדְניִק םיִבְקֲעַי ןופ רָע זנוא רעֶּביִא ףיז ּוטְסְלאָז "םיִנָּכ לע

 רעֶר ןיפ לוק םאָד ןעֶרעוֶו ןו מע יו ווא ןעֶכעֶק  ןעֶנאַל יינ גוא ןעֶמְראַפ
 עָג ייַּבְרעֶפ ויִא נוא טְּפיִעֶג רעֶביָא יי } ,רעֶדרְג טאָה טאָנ רעֶנייֵ רער ייפ .הָרֹוּת תֶמָא םעֶד אר טפיינ יד ןעֶד ,רעֶדְנמ

 גְראַּב םעֶד ףיוא הָניִכְש ןייז ןֶעור טְכאַמעֶג טאָה נּוא גְרעֶּב עֶלַא ןעֶגְנאַג
 יפאפפ ,םיִאיִבְנ יִד וצ לוק ןייַז ןעּבעֶנעֶג לאָמְטְסְנעֶד םאָה נּוא הָיְרומ
 הָניִבְׁש יִד זיִא ׁשָרְקִמַה תי ןעֶטְּביִלעֶג ןייז ןעוֶועֶג אָמַטִמ באה ךיא תורידו
 טעוו רֶע סאו גאָט ןעֶטְמיִטְׁשעֶּב םעֶד ּוצ ,ןייַרַא לעֶמיִה ןיִא ןעֶגְנאַגעֶגְפיוא
 טעוֶו סאוָו לוק ןייֵא ןעֶרֶעיוא עֶנייַמ טיִמ ןעֶרעֶה ְךיִא לעוֶו קירוצ ןעֶמּוק
 ,ןעֶגיֹוא עֶנייַ ןיִא ןעוֶועֶג בּוׁשָח ןיִּב ךיִא ייצוג יא ,הָרָוׂשְּב יִד ןעֶגאֶזְנַא ריִמ
 .גְנאַל ןּופ ריִמ טאָה רֶע , תּולג ןיִא טְפעֶהעֶּב ריִמ ּוצ ְךיִז םאה רֶע נוא
 ייז ואוו טְגאָזעֶג טאָה וא םיִאיִבְנ עֶנייז ךְרּוד לוק ןייַז טיִמ ןעוֶועֶג ַהיִמְבַמ
 יִד רעש? דב | ,ןייז ייז \םיִמ ףיוא לֹוכָיְבַּכ הָניִבְׁש ןייִמ טעוֶו ןייז ןעֶלעוֶו
 ןיִּב ךיא זַא נּוא ,ןעֶמאַז וצ ריִמ טיִמ לֶבָּב ןייק טְרעֶדיִנעֶג טאָה הָניִכְׁש
 םֶליִע ןיִא טְלעֶטְׁשעֶג לֶהיֵטְש ןייז טאָג טאָה םָליֵע טאָמְׁש רעֶר ןיִא ןעוֶועֶג
 יו יױזַא לוק טיִמ ןָעיִרְׁשעֶג ריִמ ףיוא ןעֶּבאַה סאוָו יד ןופ ןעֶצְטיִׁש ּוצ ְךיִמ
 םעֶר ןּופ הָּצֵע יד טְנעֶלְרעֶּפ טאָה טאָנ כוד יס הָלָ ..גְנאַלְׁש א יו גוא .ּבייֵל ַא
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 . רֶמָנ ישאר הָעְּבְרַא .יִל שבָּכ :לוק רֵבָעַיַו םֵָתָכְמַּב
 ,הָנָק ג תיחל : לֹוקְּב ול עימשא 'הָלָס ,תֹוידוהְּ יִנָא רֶנְו

 יהלאְל : לוק המירה זָא , םִיַמָּׁשַּב יל יִמ ץֶרֶא רַכָמ זָא
 יִּתְחַרצַה .טיִמ 'בַע גרמו , יִתְעוש לֶזרַּב ינָשִמ יעָשי
 עיִמְשו רות יִצְראּב יִתָמ .ינעידוח אל יצק תדמ :לו קב

 תבשב ןושאר םוי לחשכ
 לֹוקְּב .עקות] ַעיִרֵמ .ַעַקַּנִהְּב רצקְמ .עְקִּפַהַּב ךיראמ :רֶפוש קּוזָה לוקְּב
 :רפוש ְךּוּב לֹוקְמ תומָאונ ּוסּונ .תומא יִפְחַמ .תומיא ןתֹונ : רפוש שּולָש
 'ודֹומ ;רָפֹוׁש נַאַׂש לוק .תֹומֲהַּכ םָהֹונ .תֹומָחְּלִמ תיִּבְׂשַמ ,תומוח ץֵתֹונ
 ופִׂשֲחַּב הָלֶאְג םוי דוס : רַפֹוׁש ולה לוקְּב .הָּלְנִמ םיִס .הָלְנְסִל ןיִסְּב .הָלֶנְּכ
 תוריֵבֲע .הָחְרַמ גָנוע .הָתוד רושע :רפוש ַעיִמ ישי לוק ,הָליְִ ןושש .הָלּונְרָל
 .הָחָנַמ תודובע .הָחַאְָמ תּודְבַע ,הָחֹומ תֹונֹוֲע : רָּתֹוש חַרֶצ לוקִּב ,הָּתִמַמ
 .תולוק לוקְּב .ריִעָּת ויִעָׁשַּ ,ריִעֵׂש תַלּודְג | ריִעְמַהְ רֶגֵּפ :רָפוׁש רּוצָח לוק
 .רֵפוׁש תיְמָה לוקמ .ריִעָצְו בַר דַחַּפ .ריִעְבַתְו עיִקְׁשִּת .ריִעָה יִחְתַּפ : רוש
 ףותָש לוקב .תואד ןיְדמְּב הָחְוְצ ,תֹואֵמ ׁשלֶׁש תורָפוׁש .תוא זָמָר ןויצ
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 טפשמ תוחרא | ט"ע שוריפ
 םִאְו, ,טְגיְִּועֶג טְשיִנ ראָג ןעֶּבאָה ייֵז זַא יִז סאוָו ספ תּובְלַמ זיִא םאָד רעֶּב

 "ּגַצ 'טְסֶּבְלעֶו ךנּוא נוא טְכעֶגְק .ראַפ ןעֶנעֶב
 ןעֶּבאָה ריִמ סאוָו סאָד ראַפ ןעֶפאָרְטְׁשעֶּג שָרְקמַה תיֵּב רב יא | ןעֶטייִּברַ ו
 +עֶנ ייז .םאָה ׁשֶרֹוּכ ל רעֶד סאוָו
 .גּוא ףיִרְּב טיִמ ןעֶּבייֵרְׁש לאָמְּטְסְנעֶר טְזאָלעֶג סאָד טאָה נּוא ןֶעיֹוּב ןעֶסייֵה
 ריִמ ראַפ ןעֶגְנּואווְצעֶּב טאָה םאָנ ה יד שב ,לוק ןייֵא טיִמ ןעֶפּורְסיֹוא
 רֲעיִּפ יד ןעֶנעֶז םאָד ןעֶמְרעֶּפְמעֶל טפיוה רֶעיִפ יד ,םיִאָנֹומְׁשַח יד ְךֶרּוד
 ָךיִא גוא הָכּולְמ ןייז 'טְלייֵמּוצ ייֵז ּוצ טאָה ןרקומ רֶדֵנְַּכְלַא סאוָו ןעֶמְׂשְריִפ
 ראפ טאָנ ּוצ ןעֶגְנּוּביול טיִמ לוק ןיימ ןעֶרעֶה ןעֶכאַמ גיִּבייֵא ךיוא לעוֶו
 לאָמְמְסְנעֶר טאָה ְךאַנְרעֶד הנח 5 ,ןּוהְמעֶנ זָנּוא טאָה רֶע סאוָו םיִמָנ עניי
 -ְלאוַו ּופ היַח ןייא וצ ןעֶכיִלְנעֶג זיִא סאוָו םָרָא ּוצ לֵאָרְׂשִי ץרא טְפיֹוקְרעֶפ
 ןיִא זיִא רעוֶו טְנאָזעֶג טאָה נּוא לוק ןייא טיִמ ןעֶגיִרְׁשעֶג טאָה יִז נּוא
 רעֶפְלעֶה ןיימ טאָג ּוצ יׁשִי יַהלָאל ,ןּוהְט סיִּפֲע ריִמ ןעֶק רֶע םאוָו לעֶמיִה
 "םימ ןעֶסיִּבעֶג ְךיִמ ןעֶּבאָה סאוָו רעקלעפ יד ןופ ןֶעייֵרְׁש ןּוהְמעֶג יט ּבאָה
 ןעֶקְנּוזעֶג טאָה םּופ ןייַט םאוָו םייל ןעקיד םעֶד ןופ נּוא ,רעֶנייֵצ עֶנְרעֶוייֵא
 ומְזאַלעֶג טיִנ ְךיִמ טאָה טאָנ רצה תרמ .לוק טיִמ טאָנ ּוצ ןעֶגיִרְׁשעֶג ְךיִא ּבאָה

 ןעסווו 18 0 (ם"ע רווהמו
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 ואשי תַע יפוצ תַעַד לבל יצק םַתָח .רֶפְס יִעְדויִמ : לוק
 יִמָל ריִּכַמ יל ןיִא .יִדּורְמּו יֵיָנֶע הָאְרּו טָּבַה אנ .לק
 יבישקממ רֶבָד לֹוּפִי אל יִּכ ,הָוקֲא חַצָנ :לֹוק אָׂשֶא
 יִדֹוד יִעָמְשְּב .יִּבְרִקְּביִּבָל ׂשיִׂשָי שוש :לוקו הממד
 ,בָל לַע םֶתֹוחַּכ ינמישי הָלָס ןח :לוק יֵחְתִּפ לַע קפור

 ;לֹוקְּב יִנֵרְרֹוע ַחּוּפַּתַה תַחַּת זָאָּכ
 ;לוק הֶּתַּת בֵרֹוחְּב יִרּובֲעַּב יִּכ תֹונָּב לָּכ לע לֶא ינֵתיִלֲע

 הָלֲעְתִּת חַצִנ .ָתיֵלֲעְתִנ דֹאְמ .םיִהלֲא לָּכ לַע |
 הָנֹויְו .םִיַרְצִמִמ רופצ ,רֵּבְדִמִמ הָעָּפ :לוק תַעּורְתִּב

 תבשב ןושאר םוי לחשב
 בֶרֶע לֹוקְּב .תֹואָלְפָנ שָעְּכ רוצ .תֹואָלְפ ּורָשְּכ .תֹואָבְצ ּופָצְפִצ :רֶפוש
 ּגנְנְ תולוק ,הָׂשֹלֶש ןַּמ תולוק .הָָׂלְ אֹקְרַּב ,הָׁשּולֲח לוק :רפוש

 ט"ע שוריפ טפשמ תוחרא
 ןופ ףוס םעֶד נּוא סאָמ יִד ןעֶסיוִו הָרֹוּתַּב ןעוֶועֶג קֵסֹוע טיִנ רֶהאָי ץְנאַגֲא

 5 נֵנְחִּתֶׁש דע תֹויּולְּת ףל ּוניִניִע, ןְהעֶז שאל עוו רע ןעוֶו ,תָֹג ןיימ קז יד וצ יד רימ עפ תי
 ןּופ לוק םעֶד דְנאַל ןיימ ןיא ןעֶרעֶה | ןוהמ גּוא

 יִד ןּופ רָפס יְֵרֹוִמ , טייצ הָלּואָנ יד

 ןעֶסיוִו םיָנ ןעֶלאָז םֶע םאָד .תומ ןיימ ְּתָמְתַח ראפ טאָנ טאָה עֶטְרְהעֶלעֶג
 יד ןעֶגאָזּוצְנָא לוקא ןעֶּבייֵהְפיוא ןעֶלאָז יז ןעוֶו םייִצ יד רעֶטְכעוֶו עֶנייַמ
 קיִרּוצ טְראוָו ןייק טעוֶו סֶע סאָד ןעֶפאָה גיִּבייֵא לעוֶו יא הנ זע ,הָלּואְג

 ןעֶמעֶנְרעֶפ סאוָו םיָאיִבְנ יד טְגאָועֶג ןעֶּבאָה םִע סאוָו תֹומָחָנ יד ןופ ןעֶלאַפ
 ףיז טעוֶו ץְראַה ןיימ שש שש ,לוק ןעֶסיורְג ןייד גוא םיִמָש ןעֶליִטְש ןייב
 אּוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה דניירפ ןיימ סאד ןעֶרעֶה לעוֶו ךיִא זַא ןֶעייֵרְּפ .ריִמ ןיִא
 חָלָפ ,הָלּואְנ רעֶד ןּופ לוק ןייֵא טיִמ ןעֶרְהיִמ עֶנייַמ ףיוא ןעֶּפאַלְק טעו
 טעוֶו גוא ןעֶצְראַה םעֶר ףיוא םֶתֹוח ַא יונ יוזא ןּוהְמ ְךיִמ טעוֶו טאָנ יפי
 םעֶד רעֶטְנּוא לאַמְטְסְנעֶד יונ יוזַא עפ .ןעֶסעֶגְרעֶפ טיָנ גיִּבייֵא ריִמ ןָא
 זיא רֶע סאוָו יִניִס גְראַּב םעֶד רעֶטְנּוא ןעֶנאַטְׁשעֶג ןיִּב ףיִא םאָר םיֹוּבילעֶּפֶע
 טְקעוֶוְרעֶד ךימ רֶע טאָה לעָּפֶע ןייֵא יונ פאק ןיימ רעֶּביִא ןעוֶועֶג טְכאַמעֶג

 ; לוק ןייֵא םימ
 תומּוא עֶׁשיֶנְרייֵה עֶלַא רעֶּביִא ןעֶּביֹוהְרעֶד ְךיִמ טְסאָה טאָג וד יא יִנֵתיִלָע

 ּוטְסאָה ןעֶנעוֶוְמעֶנייַמ ןּופ ןעֶד הָרְוּת ןֵּתַמ תַעַׁשְּב ןעוֶועֶג ןעֶנעֶז סאוָו -
 ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי יִר וּבְמִס הפ .לוק ןייֵא טיִמ ןעֶּבעֶגעֶג הָרֹוּת יד ברוח ןיא

 ןע געז 14 50 (ט"ע רווחמ)

 ןעֶטעֶּב ןעֶמאַועֶּב עֶלַא רימ



 40 מר הנשה שאר לש ב םויל ףסומ
 תַנֹוי ׁשֹורְד ,תִַּב רֹוּפִצ דוקפ :לוק רושאמ העימשה
 םיקח רוצ :לֹוקְּב ֹומָל קורשו דפש ומל עקת םֶלָא
 הָפּורְצ :לוק יעימשמ ופני לֵבְל רֶׁשנַּכ ופְעְי לבל ִנָמ
 ;לֹוקְּב ֹוביִׁשְמ לֵאְו רַּבַדְמ ריִצ זאְּכ ,יֵרֹומְל יִניֵעְו דַמְלֶא
 ןנָחְתַהְל רֶׁשֹוי ץיִלֵמ םק ,טָּפְׁשִמ תַע אָּב .ץיק ברק
 הָנָעִיו רֵפֹוׁשַּב עקְתֶאְ דָעֹומ ןֵכּוהְו ׁשֶדֹוח שדק : :לוקב
 םַצְע יֵׁשיֵבְי תֵתְּב .עַלָסִמ הָחְוִצ רבקמ ׁשֶגָר :לקְּב יל

 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 לוקּב ,הָׂשֹלְׁש דוע אורק .הָשְלְשא רֶכְזְל םֹויַה .הָׂשָלְׁשִמ 8 : רפושּב

 לוג קב ,תֹויְלָנ םּונָּכ תֹואָר , תויּולְּת יניעו , תֹויָלֲעַל יִתְׁשַמ : רפוש דותע

 :רפוש בחלל לוקְּב ,תֹויָבָהְלַׁש ףֵׁשָר ,תויחל דוקיֶל .תויח תיִעיִבְר : רָפֹוׁש

 :רפוש תֹורּובְג לֹוקְּב ,רֶרֹופִּת ונֹואְׁש ,רֵרֹוצְל לּומְנ םִלַׁשְל ,רֵרְועְּת הָנָׁש

 טפשמ תוחרא | ט"ע שוריפ
 תישרְדמ יִּתְבּו תיִסנְּכ יִּתְּב יד ןיא הָבּוׁשְּת רָּבְרִמ רעֶד ןופ ןעֶגְנאַנעֶגְפיוא ןעֶנעֶג

 םיוא ןעֶקוק ריִמ וא ץראה ןעֶצְנאג ןעֶטיִ טאָה יִז ,טאָג וצ ןעֶגיִרְׁשעֶג ןעֶּבאָה
 יוזא גוא ,םִיַרְצמ תּולָנ ןּופ לעֶגיופ ןייא יונ יוזא לוק רֶהיִא ןעְרַעָה טְזאָלעֶג
  ריִמ רי ,לוק ןייֵא רושא תּולנ ןופ ןעֶרעֶה טְזאָלעֶג יִז טאָה ּביֹומ ןייֵא יו
 ןייא וצ ןעֶבילנעֶ ןעֶנעֶז ייֵז סאוָו לֵאָרְׂשִי יד קְנעֶדעֶג טאָג ךיד ןעֶטעֶּב
 עֶמּוטְׁש ןייא ּוצ ןעֶכיִלְנעֶג ןעֶנעֶז 2 םאוָו לארשו יד טְׁשְראָפ ,לַעְביופיזיוה
 .לוק ןייֵא טיִמ ףיונוצ ייֵז ףור נוא רפוש ןייֵא םיִמ ייֵז וצ זאָלְּב ,ּביוט
 למ ןּופ ןעֶלאָז ייֵז ןעֶצְראַה רעֶזְנּוא ןיא תֹוָצִמ עֶנייֵר ןייא דייב םיקּוח רוע
 ןעֶגְראַּבְרעֶפ טיִנ ןעֶלאָז םָע םאָד גּוא ,רעֶלְרָא ןייֵא יונ ןעֶהיִלְפ קעוֶוַא םיִנ
 ןיִא לוק רֶעייֵז ןעֶרעָה ןעֶזאַל 2 םאָוְו םיִמָכח יִדיִמְלַּת יִד ריִמ ןּופ ןעֶרעֹוֶנ
 זיִא סע ,רֶהאָי םעֶד ןופ ףוס רעֶד טְנְהעֶנעֶג טאָה םָע זז כנמ ,הֶרוּת רעֶד
 ַחיִלְׁש רעֶד ,הָנְּׁשַה שאר גאָט רעֶד זיִא סאָד טָּפְׁשִמ ןופ טייֵצ יִד ןעֶמּוקעֶג
 ראַפ ןעֶמעֶּב ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶגְּפיוא זיא ץילמ רעֶזְנּוא זיא רֶע םאוָו רֹוּבִצ
 םַע נּוא ,טְניִלייֵהעֶג זיִא יֵרְׂשִּת שרוח רעֶד שח שנה ,לוק ןייֵא םיִמ זָנּוא
 םעֶד טיִמ זאָלְּב ְךיִא נּוא ,טְלעוֶו יד ןיִמַּפְׁשִמ ּוצ םייצ ר טייֵרְּבעֶגְנָא זיִא
 םעֶרּוטְׁש א יב שנ .לוק א טיִמ ןעֶרעֶפְטְנֶע ריִמ לאָז טאָג טעֶּב ְךיִא רפוש
 םעֶד סיוא ןייגפיוא טעוֶו ייֵרְׁשעֶג ןייֵא ,רָבִה סעד םיוא ןיינפיוא טעו]
 ןעֶלעוֶו דרֶע רעֶד ןיִא ןעֶגיִל סאוָו רעֶנייֵּב עֶראַד יד זַא לאַמְטְסְנעֶד ,ןייטש
 םיִתָמֲה תַיְְּת ןייטשפיוא ןעֶלעוֶו יז זַא ,טאָנ וצ יול טיִמ לוק ןייֵא ןעֶּבעֶּג

 נאד 18 0 (ט"ע וחמ)
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 ַעיִמְׁשַהְל ץיֶרָאְּב רֵפֹוׁש לוקו םיִרָהֶּב םַנ ּואְר :לוק רֶפֶעַמ
 יִלְּב .ּונָמַי לב דוע "וה בל גְגֶׁש :לוק ימּומדמ ןָגָ
 הָשְרּומ ? תד ד יִ = הן עמשמ א יִבְבָהל

 :לקב ימי לב לשומ לֵאָל ,ַעיִמְשִה לכל זָא ּוני
 םָמָהְּתַו םיִצָח ָּתְַרְבִה .וחש בִיֹואָה יֵנְּב ןֹויִצ יֵנְּב תחת
 ןְמיִּת תֹורֲעַסְּב .רָפֹוׁשַּב עקתּת יִֹובְל םַעְרִּת ןוז :לֹוקְּב

 לוק לי זָא
 ,םָמָע רַּבַרְל ְּךֶׁשְרַק םַע לַע .ְּךֶדֹובְּכ ןנעב יל התא

 םֶהיֵלֲע ָתיִלְנַנְו .ףלוק םֶּתְעַמְּׁשִה םִיַמָּׁשַה ןמ
 תבשב ןושאר םוי לחשכ

 רּוׁשָּת :רַפֹוׁש תַרֲעַה לֹוקְּב .רֵרָוזְּת םינכוש .רֶרָבִּת הֵלֶאָנ . רֵרְדַּת ןשוש
 דַעְצִּה ןח :רַפוש ןֹומֲה לֹוקְּב .ןומְלַצְּב גלָשת .ןֹומְדַא ַעֵעורְל ,ןֹומְרָחֵמ
 כו תילגנ התא :רַפוׁשַּב ַּכ אָרֹוק לוק .ןומרַאְּב ַעיִמְׁשּפ .ןומָא ןֵּתַמְּב .ןומיִׁשיִבְּב
 טי אאא ריר ר רשי

 ט"ע שוריפ טפשמ תוחרא
 ָךעֶכייֵצ ןייא ןְהעֶז טעוֶו רהיִא ₪ ּואָו ןופ תובוח יד ןייז לֵחֹומ זְנּוא טְסְלאָז יד
 רפוש ןופ לוק ןייֵא נוא גְרעֶּב יד ףיוא 7 וא ּוניִטְּפְׁשִמ רֹואְכ איִצֹותְוא רהאָי ץְנאַגַא

 ןעֶגעֶלעֶג ןעֶנעֶז םאוָו םיִתָמ יִד ןּופ גְנאַזעֶג ןייֵא ןעֶרעֶה ןעֶזאָל רֶע טעוֶו

 סאד ןעֶגייֵג ןענעק םיִנ רֶהעָמ טעו ערה רָצָי רעֶד 32 :א ,לוקא ןָא םּומש

 ןעֶכאַמ רֶהעוָוְׁש ןעֶנעֶמ טיָנ ךיוא םֶהיֵא טעוֶו רֶע ןעֶשְטְנעֶמ סער ןופ ץְראַה

 גש ,תַוצִמּו הָרוּת ןּופ לוק סאָד ןעֶרעֶהּוצ טיִנ לאָז רֶע סאָד רֶעיוא ןייז

 ןעטייצ ראפ יו יוזא ּבֶרֶא רעֶזנּוא .הָרוּת יִד ריִמ וצ םּוא רעק טאָ םֶדֵקְּכ יל

 םייַּב קעֶרְׁש ןופ טְכאַמעֶג ךאונש ךיִמ ּוטְסאָה ןעֶנעוֶו טְנעֶרְהיִא ןופ סאוָו

 תַפי יָנְּב יִד ןייצ יִנְב חפ ,לוק םיִמ נוא רֶעייֵפ ןעֶדְנאַרְּב טיִמ יַניִס גְראַּ

 ןעֶרעוֶו סאו לֵאָרְׂשִי יד רעֶטְנּוא יִנָש תיֵּב יֵמיֵּב ןעֶראַעֶג טְנייֵּבעֶג ןעֶנעֶז

 יונ ןעֶלייַפ עניד ןעֶפְראוָועֶג ייז ףיוא טְסאָה וד "ןויצ ינ ןעֶפּורעֶגְנָא

 טסעוֶו וד יֵמֹובָל םִעָרַּ .לוק ןייֵא םיִמ טְלעֶמּוטְרעֶפ ייֵז טְסאָה גוא ןעָציִלְּב

 םעֶרּוטְש טיִמ רפוש ןעֶטיִמ ןעֶזאַלַּב טְסעוֶו ּוד רעֶּביֹורעֶּב עֶנייֵט ףיוא ןעֶרעֶנּוד

 ָּתיִשָמ סאָד הָרּושב רעֶד טיִמ לוק רעֶד ןייג טעוֶו לאַמְטְסְנעֶד 4 ,ןָמיֵת ףיוא

 :ןֵמָא .ונימיב הָרָהְמִּב ,טָמּוק
 16 0 (ט"ע רוזחמ)



 4 אמר הנשה שאר לש ב םויל ףסומ
 תוירְבּו .ךינפמ לח ולָּכ םֶלֹועָה לָּכ םנ :רהט יִלַּפְרַעְּב
 יניִס .רַה לע ּונָּכְלַמ ךתולְהְּב .ָךֶמִמ ּודְרָח תיִׁשאֵרְּב
 ,ךלֹוק דוה תֶא םעיִמְׁשִּתַו ,תֹוצַמּו הרות ְּךְמַעל דֵמַלָל
 םֶהיֵלֲע םיקרבו תֹולֹוקְּב ,ׁשֵא תֹובֲהַלַמ ְּךֶׁשְדַק תֹורְּבַדְ
 ָךֵתֶרֹותְּב בּותָּכַּכ : תעפוה םֶהיֵלֲע רפוש לוקבו ,ָהיֵלְגִנ
 ו תולוק יִהְיַו ,רקובה תויהב שירשה םויב יהיו

 ליה רפושה לוק יחיו ,רַמֲאָנְ :הנחמב רֶׁשֲא םַעָה
 .רַמֲאַנְ ;לֹוקְב יננעי םיחלאהו רָּבִדִי הָׁשֹמ ,דאָמ קֶזָחְו
 וכ תאו םיביִּפְלַה תֶאְו תולֹוקַה תֶא םיִאור םֶעָה לָכ
 :קוחרמ ּודְמעַיו ועניו םעְה ארו .ןָשַע רֶהָה תֶאְו רפּושה
 יי ,הָעּורְתַב םיִהְלֲא הָלֵע ,רמאל בּותְּכ ךָשְדְק יִרְבִדְב
 ינָפל ּועיִרָה רפוש לוקו תֹורְצצֲחַּב ,רַמָאְְו :רפוש לֹוקְּב
 םויִל הֶמָּכַּ רפוש שרחב ועקת ,רַמֲאָנְו :י הלמה

 :בלעי יהלאְל טָּפְׁשִמ אּוה גרשיל קוח יִּכ :ּונָנַח
 ויַתורּובְנָּב ּוהּולְלַה : זֶע ַעיִקְרִּ ּוהּולְלַה ,ושדקְב 8 וללה ּהָיּולְלַה ,רֵמָאָנַו

 :רונְְ לֶבֵנּב ּוהֹולְלֲה רפוש עַקַתְּב ּוהּולְלַה רלדג בורּכ ּהּולְלַה
 ּהֹולְלַה עַמָׁש יִלְּצְלְִּב והּוללַה : בֶנֶעְו םיִנֵמּב ּוהּולְלַה לֹוהָמּו ףותְּב ּוהּולְלה

 ;הָיולְלַה ּהִי לֵלַהְּת הָמָשְנַה לב ;הָעּורְת יֵלְצְלִצְ

 לַבָת יבשוי לָּב רמאל בותָּכ םיִאיִבָנַה ְךיָדָבֵע ידי לַעְו
 רָפֹוש ַעֹוקְתַכְו ּואָרֵת םיִרָה 'סנ אֹוׂשְנַּכ ץרא ינכשו

 5ודנ רפושב עקתי אוהה םויּב הָיָהְו , רַמֲאַנְו : ּועמְׁשִּת
 םיִרְצִמ ץֶרֲאְּב םיִחָדְנִהְו רושא ץֶרָאְּב םירבאה ואבו
 םֶהיֵלֲע ייו רַמֲאָנְו ;םִיִלָׁשּוריִּב שרוקה רהְּב ייל ווחתשהו
 ְךֵלָהְו עק קתָי רֵפֹוׁשַּב הֶוהְי ינדאו וצח קֶרְּבַכ אי הָאְרִי

 ירא "לא" טא" ללא אר 7
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 טפשמ תוחרא
 : ןֵמָא ,תֹוסְנְרַּפ עֶטּונ ןעֶביִרְׁשעֶגְנָא ןעֶלאָז נּוא ןייש> :טביל "ד יט םיִמ רה טְׁשְנעֶּבעֶג טּוגַא וצ ןעֶרעוֶו רעֶמיֹול טָּפְׁשִמ רעֶזְנּוא ןֶעיִצְסיֹוא טְסְלאָז יד
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 מע לע ןנְת ןּכ םֶהיֵלָע ןגי תֹואְבְצ יי ןָמיֵּת תֹורעַסְ
 ;ךָמֹולׁשִּב לֵאָרְׂשִי

 ,ּונֵּורֲחְל לדג רַפֹוׁשְּב עֵקְּת ,ּוניֵתֹובֲא יהלאו ניֵהֹלֲא
 - ןיֵּבִמ ּוניֵרּזִּפ .ּבֵרקְו .נתויל ץּבקל םַנ אשו |

 ןויִצְל ּונֲאיִבֲהְו .ץֶרֶא יֵתָּכְרִיִמ סֶנַּכ ּוניִתוצּופְנו םִיֹוגַה
 ,םֶלֹוע תַחְמִׂשְּב ּךֶׁשֶדְקִמ תיֵּב םִיַלָׁשּוריִלְו ,הָנרְּב רע
 וניִלָע הֶוְצְמַּכ,ּוניֵתֹובֹוח תונּבְרַק תֶא ְּךיֶנָפְל הָׂשֲעַנ םֵׁשְו
 ;רּומָאָּכ ְּךֶדֹובְכ יִּפִמ ּךֶדֶבַע הָׁשֹמ יִדָי לע ,ְךֶתָרֹותְּב

 ,םֶכָׁשְרָה יִׁשאֶרְבּוםֶכיֵרֲעֹומְבּוםְכְתַחְמִׂשםֹויְבּו
 לַעְו םֶכיֵתֹלֹע לע תֹרְצֹצֲהַּב םָּתְעַקְתּו

 ,םֶכיֵהֹלֶא יֵנָפִל ןֹורָּכַזְל םֶכָל ּויָהְו ,םֶכיֵמְלַׁש ֵחְבִו
 .רָפֹוׁש לוק עמוש הָּתַא יִּכ :םֶכיֵהֹלֲא יי יִנֲא
 .ןי הָּתַא ךּורְּב .ְךֶל הָמֹור ןיֵאְו הָעּורְּת ןיִזֲאַמו

 .:םיִמֲחַרְּב לֵאְרׂשִי ומע תַעּורְּת לוק עַמֹוׁש
 1 רֶדֵמ ןעֶזיִד , רֶפֹוׁש טְזאָלּב ןעֶמ

 ; העיקת .העורת ,םירבש .העיקת
 : העיקת , םירבש ,העיקת
 ; הלודנ העיקת ,העורת , העיקת

 םִא םיִנָבָּכ םִא ,םיִמָלֹוע יִרּוצָי לָּכ , טָּפְׁשִמַּב דימעי םויה ,םָלֹוע תַרַה םֹויִח

 םיִדְבַעַּב םִאְו ,םיִנָּב לַע בָא םהַרִּ ונֵמֲחַר ,םיִנָבְּכ םִא ,םיִדָבֲעַּכ

 : : שודק םויָא ּונמָפְׂשִמ רֹואֵכ איִצֹותְו ּונָגְַּתֶׁש רַע .תויּולִּת ל ניניִע

 ּונֵתְציִקְת לֹוקָל בישקמו טיִּבִמ ןיִזָאַמּו ןיִּבִמ אָּׂשִנְו םָר לא ְךיֶנָפְל בֵרֶעָי ּוניִתְפִׁש תֶשְרש |

  ּוניֵתֹורְפֹוׁש רֶדֵס ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּכ לֵּבְַתּו

 ריִבְרָל הָדֹוכֲעָה תֶא בֵׁשֲהְו ,םֶתָלפְתַב לֵאָרְׂשִי ְךֶמַעַּב וניִהְלֶא ! הַצְר

 יִהְתּו ןוצְרּב לבת הָבֲהַאְּ .םֶתָלפְתּו .לֵאָרְׂשִי יֵשֲאְו ךֶתיֵּב

 : ףמע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןוצרל
 ברעתו 2 81 א (ט"ע רוזחמ)
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 :"תוינומדקםיִנָש ַבּו, זיפ סאָד ןעֶמ טְגאָז ,"הָניזחַתְו, טְלאַה ןזמ רעָר זַא

 םוחר אָנָא .ןֵּבְרִקְכּו הָלֹועְּכּונֵתָריִתָע ְךיֶנָפְל בֶרָעָתְ
 .ךֶריִע ןויצל ְּךֶתָניִכְׁש בֵׁשָה ,םיִּבִרָה ּךיִמֲחַרּב |

 ָךְבּוׁשְּב ּוניֵניֵע הָניִזֲחָתְו ;םִיָלָׁשּוריִל הָדֹובֲעָה רד
 םֶלֹוע יֵמיִּכ הֶאְריַּב ְּךֶדֶבֲעַנ םָשְו .םיִמֲחַרְּב ןֹויִצְל

 ?תֹויָומְדַק םיִנָשְכ

 ;רֹובֲעַנ הֶאְרִיִּבךֶדֵבְל מאש וי הֶתַא ורב םיסמ ץישהו
 ןגברד םידומ ײ אווה הָתַאָש 7 ונְחַנֲא םיָדומ

 ּוניֲֵהֹלֲא יי אּוה הָּתַאָׁש ל ּונְחַנֲא םיִדֹומ
 רֶׂשָּב 5ַב יהלֶא וניִתֹובֲא יָהְלאְו

 תֹואָרֹוהְו תֹוכְרְּב תיִׁשאֵרְּב רָצֹוי  ּוניֵרְצֹוי הָּתַא נָעָשי מ נייח רּוצ רַעְד
 ּנְתיִיֲָהָׂש לע שודקהו פֹודָנַה ףְמשל רָּפְְַ ל הָדֹונ רודו רודל אוה
 .ףֹוסָאָתְו ונמיקתו נייחת ןֵּכ ּונממיקו ךֶדיּב םיִרּוסְמַה ונייח לַע ףתלהת

 ְךיִקָח רֹומְׁשִל ֶׁשֶדָק תֹורְצַחְל ּונֲחֹויְלִג
 לע םלָׁש בֶבֶלְּב ְךֶדְרֶעְלּו ַףָנֹוצְר תושעלו לַעְו ְךָל תודוקפה ּוניִתֹומְׁשִנ לַעְו
 : תֹואָרֹוהַה לֵא ּורְּכ .ף5 םיִרֹומ ּונְחְנָאְש יֶתֹואְלפָנ לַעְו ּונָמֶע םוי לֵבְּבֶׁש ל ףיִסנ
 | רקובו בָרָע .תֶע לָבָּבָש ְךיֶתֹובֹוטְו
 םֶלועַמ , ףירסַח ּומַת אל יִּכ םֵחַרְמַהְו .ףימחר ולָכ אל יִּב בוטה .םיִרָהְצְו

 : דל ּוניוק

 :דָעָו םָלֹועְל דיִמּתּונָּכְלִמ ְּךֶמִׁש םַמֹורְתִיְוךֵָּבְתִי םֶלָּכ לַעְ

 .רָבָד הֶלַכְו ְּךֶסֵעַּכ שובְכו ְךיָמֲחַר רֹוכְז ונכלמ ּוניִבָא ח"וק
 עַנָפ הָפְנַמּ ןוע תיחשמו יִבְׁשֹו בַעְרְ ברחו

 ינימ לֵכָו המסכ לכו הלכת לָכְו הלחמ לָכְו עֶד
 לַעָמּו וניֵלֲעַמ םֶנֵח תאנשְו הער הָריִזַג לָכ תֹויָנָעְרּוּפ

 ;ךֶתיִרב יִנְּב לָּב
 : ףֶתיִרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹומ יול בֹותְכּו

 ּונָתָעּוׁשִי לֵאָה תֶמאַּב ףמש תֶא ּולְלַהיִו הָלֶס ףודוי םיִיַחַה לז
 = תָאְג ךֶכֹו ְךֶמִׁש בוטה ,ָי הָּתַא ךּורָּב :הָלָס ּונֵתָרְַעְ
 ; תודוהל

 וניהלא

 {גאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶד ייַּב ףיו טְגיִפעֶג ,ּונָּכְלַמ ּוניִבִא, ןּוא ,"בֵרָעַתְוַק ןופ ׁשְמֹויִט יד

 8 81 א (ט"ע רווחמ)
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 ָתָבֹותְּכַה הָרֹוּתַּב תֶׂשְלְׁשֶמֲה הָכָרְּבִּב ּונֵכְרִּב ּוניֵתֹוכֲא יהלאו וניִהלא ץ"של

 יה טגָאו ןוח רער ,ויָנָּ ןרָהַא יִפִמ .הָרּומֲאָה ֶרֶכַע הָׁשֹמ יִדָי לַע
 | ; רּומֲאַּכ ףישודק םַע (טִֹעפטנֶע להק) םיִנָחּכ
 : ןעֶנעֶבּוד םעֶד ראפ ,לֶהָה נוא .םיִנֲהַּכ יד ןעֶגאָו ןֹוצָר יִהָי םעֶד

 תאזה הֶבָרְּבַה אֵהְּתֶׁש ּוניֵתֹובֲא יהלאו ּוניֵַהֹלָא ךינפלמ ןוצר, יהָי
 ּנֵכְרְבִל םיִנֲהֹּכַה ָתיִוְצֶׁש | לֵארְׂשִי ףמע תֶא הֵרְבִל ּונְתיִוצֶׁש 5הקל םינ הכל

 ;םָלֹוע רַעַו הָּתַעַמ ללב ןֹוָעְו לֹוׁשְכִמ םּוׁש הֶּב הָוְהִי אלו הָמֵלְׁש הָבְרְּ

 : סאד ןעֶנאָז נוא ,קְלאָּפ םּוצ םיִנָּפ םעֶד טיִמ ףיז ןְצייֵרְדְרעֶּפ םיִנָחּכ יד
 נְׁשְרַק רֶׁשֲא ,םֶלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֶא ,ָי הָּתַא ְךורָּב

 ומע תֶא .ְךֶרֶבְל ווו ,ןרָחַא לש ֹותָׁשְדְקִּב
 .ןמא :הָבֲהַאְּב לֵאָרְׂשִי

 3 ץֶרֶאָו םִיַמָש הֵׂשֹע ןֹויִצִמ יי ךֶכָרְבָי דר
 :ֹוׁשְרָק םֵׁש תֶא יֵבְרִק לֶכְו ָ!! תֶא יִׁשְפַנ יֵכרִּב

 ץֶראה כב ףמש ריִדָא הָמ וננודַא ַײ
 7 ;הָּפַצֲאַו ָךֶל ךֹורֲעָא רקּב ילֹוק עַמְׁשִּת רקוב יי

 3 ב יִתיִסָח יִּכ לֵא ויָנַרמָׁש -
 :יִנְריִמְסִּת ְךיֶפָנְּכ לֵצְּב ןָיְע תַּב ןושיִאְּכ יִנְרְמש

24 

 !סאָר ןעֶס טְנאָו , "ַךָנְהיִ טְראוָו םאָד נּוא , "ָךְרְמְׁשִיְוע טראוָו סאד טגאו ןומ רעֶד ןעוֶנ

 המ עֶדָוי יָניֵאְו ִּתְמַלָח םולֲח ,ךֶלָׁש יַתֹומֹולֲחַו ְךֶלָׁש יִנֲא ,םִלֹוע לָש ונֹוּבִר
 יֵתֹומֹולֲח לב יִהיָׂש ,יַתֹובֲא יהלאו יַהלֲא ָײ ְךיֶנָ ֶפְלִמ ןוצר יִהְי ,אוה

.|| 7 -.- 

 םייח תוחרא

 סְלאָמאַד טְנאָז שררמ רעֶד ,"וגו ְךְכֶרָבְי
 ןֹרֲהַא ּוצ טְנאָזעֶג טאָה םאָג ןעֶוֶו

 ןעֶלאָז ייֵז םאָד רעֶדְניִק עֶנייֵז טיִמ ןֵהֹּכַה
 ןעְרּוי יד ןעֶּבאָה ,ןעֶרּי יִד ןעֶׁשְטְנעֶּב
 ּוד ,םיִמָלֹועָה ןֹוּבַר ת"ישה ראפ טְנאָזעֶג

 . ,ןעֶׁשְטְנעֶּב זְנּוא ןעֶלאָז םיִנֲהֹּכ יִד טְסייֵה
 "רימ ,תֹוכָרְּב עֶנייַד ראָנ ןעֶפְראַד ריס
 ,טְסְּבְלעֶו ריִד ןּופ ןעֶרעוֶו ׁשְטְנעֶּבעג ןעֶליוִו

 עֶשְסאָח ,טְרעֶפְסְנֶעעֶג ייז ת"ישה םאָה
 =טְנעֶּב ְךייַא םיִנֲהֹּכ יִד ןעֶמייֵהעֶג ּבאָה ףיא

 < .םאָר ןעֶמ טְגאָו ,"ָךְנחיול טְראוָו םאָד גוא , יָבְרִמְׁשִי טאו סאָד טְגאו ןומ רעֶד ןעֶט

 טְלעוֶו רעֶד ןופ רעֶה פל יִׁש ונוּבִר
 תֹומולֲח עֶנייַמ גּוא ןייַד ןיִּב ךיִא |

 .'עָג ְךיִמ טאָה םולָח ןייֵא ,ןייב ןעֶנעֶז
 רֶע סאוָו טיִנ םייוַו ךיִא גוא טםולָח

 41  (ט"ע רוזחמ) =

 ְךעֶליוִוְרעֶד ןייַז לאָז םָע יח: .טייֵטעֶּב
 טאָג גוא טאָג ןייִמ טאָנ ריִד ראפ
 עֶנייֵמ עֶלַא | םאָד ןעֶרעֶמְלֶע עֶנייֵַמ ןּופ
 נּוא ריִמ ףיוא ןייג ןעֶלאָז תֹומולֲח
 ףיֹוא 4
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 לע יִּתְמלָחֶׁש ןיֵבּו ,יִמָצַע לע ִּתָמלָָׁש ןיֵּב ,הָבֹוטְל לֵאָר שו לַּכ לֵעָו ,יֵכָע

 והָיְקְִהַּכ אָפ ,,הָאּופְר םיִכיִרְצ םִאְו ,קיִדַצַה 8 ףסוי לש ויתומולח ,םֶהָּ יב
 הָרָמ יִמְכּו , ֹוּתְעַרְצִמ ןָמַעַנְכּ ,הָּתְעַרְצִמ הֵאיִבְנַה םִיָרָמְכּו , .ויִלָחַמ הָדּוהְי למ
 תַלְלַק תֶא ּתְכַפַהְׁש םשְָכּו .עֶׁשיִלֲא ידי לע וחירי ימכו , ניֵּבַר הָשמ יד לַע
 לארי לָּ לַעְ ילע יַתְומולַח לַּב ףופהה ןֵּכ מ 3 ,הָבָרְבִל הָלֵלְקִמ עָׁשְרָה םַעְלְּב

 ןמא :יָנֵצְרִתְו יִגנְֲתּ יִנְְמְׁשְִו ,הָבֹוטְל

 הָלָמ ּונָּתִא ויָנָּפ רֵאָי ,ּונֵכרָביִו ּונֵנֲחִי םיִהֹלֲא , ראי 66
 :ףֶרֶסַחְב ונעישיה ֶרְבַע לע יִנָפ הֶריִאָה = | - +
 תֶמֶאְו דָסֶח בַרְו םִיַּפַא ְךֶרֶא ןּונַחְו םּוחַר לֶא יז יי , יי
 :יִנֵרְסִיְת ְךְתָמֲחַּב לֵאְו ינחיכות ְךְּפַאְּב לַא יי |
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 . ינָא יִנָעְו ריִחָי יִּכ יִנֵנָחְו ילא הֵנְּפ ,וינפ
 :רעֶרעֶה תלפּת לֶא הֵנְּפ

 , אָשֶא ישפנ יי ףילַא ,ךילא
 ו יִתְלַפִת קב יִתְעוש % ְךיֶלֲא

 : | נחש רע ,ּוניִלֶא יי לֵא נייע ןכ

 עישבו  יִעׁשְפ הָחְמ מב בכ ףְָסְַּכ םיהל יג
- 5 

 םייח תוחרא
 ןייֵמְׁש ךיִא לע ןעֶגעוֶוְטְסעֶד ןופ .ןעש
 ,ןעֶׁשְטְנעֶּב ךייא נּוא ןעֶמאַזּוצ םיִנֲהֹּכ יד טימ
 םיִנֲהֹּכ יִד ןעֶטייֵרּפְׁשְרעֶּפ םעֶד רעֶּביִא נּוא
 ןעֶלְסְקַא יִד רעֶּניִא ְךייֵהְרעֶד ןיא דְנעַה יד
 ת"ישה סאָר ןעֶזייוַו ּוצ ,ןעֶנעֶכּוד ייז ןעוּנ
 רעֶד יִװ ,ייֵז רעֶטְנּוא טייֵטְׁש לֹוכִיַבְּב
 רעֶד ,"תונולמה ןמ חיִנָשַמ, טְנאָז קּוסּפ
 ןופ לֵאָרְׂשִי יד ףיוא םקּוק רעֶטְׁשרעֶּבייא
 ןעֶכאַמ םיִנֲהֹּכ יִד סאוָו רעֶסְסְנעֶפ יד

 יִר רעֶּביִא ןעֶטייֵרְּפְׁשְרעֶפ:רֶנעֶה יִד טיִמ
 תלשה ,"םיִּכַרֲחַה ןֵמ ץיצְמ, | ,ןעֶלְסְקַא
 ןעֶטּוג םּוצ ֵאָרְׂשִי יד ףיֹוא ןעקּוק טּוהְמ
 ןעֶכאַמ םיִנֲחּכ יִד סאוָו ןעֶטְלאַּפְׁש יד ןּופ

 ,ןעֶנעֶכּור ןֶעּוהְט יז ןעוֶו רעֶגְניִפ יד טיִמ
 יִּב ףיֹוא ןעקוק טינ ןעֶמ ראָט םעֶד רעֶּביִא

 ,ןעֶנעֶכּוד ייז ןעוֶו םיִנֲהֹּכ יִד ןּופ דְנעֶה
 עֶרֶעייֵז ףיֹוא טֶהּור הָניִכְׁש יד לייוַועֶּב

 !דְנעֶה

 הלפת

 ייֵמ וי .ןעֶמּוג ּוצ לֵאָרְׂשִי לָּב ףיוא
 ריִמ ףיוא ןעֶנעֶז תומולֲח עֶנייַמ
 :עָּב תומולח עֶנייֵַט ייס 'טְסְּבְלעֶז
 2ןא ייס טייל עֶרעֶדְנַא ףיוא ןעטייד

 ןעֶטייֵדעֶּב תומולח יִד ביוא ₪ ,ריִמ ףיוא שיִמּולָח'ִעָב טאָה טייל עֶרעֶד
 1 (ט"ע רוזחמ)
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 .םעֶרק וא ייֵז קְראַטְש ןעֶמּוג ףיוא
 ןיא ןעֶרעֶֶו םָיוקְמ ןעֶלאָז וא ייֵז גיִמ
 תומולח יִד יוִו יֹוזַא ,ייֵז ןיִא נוא רימ
 יז ביוא נוא פא , קירצה ףסוי ןופ
 ױזַא ייֵז לייֵה הָפּופְר ןייֵא ןעֶּפְראַד
 רעֶ ּוחָיְקְזִח טְלייֵהעֶג טְסאָה ּוד יונ
 ךלמ 6



 הנשה שאר לש ב םויל ףסמ 6
 בוט לָכָשְו ןמ אָצְמּו .ועָשָי יִמלאָמ הֹקָדָצּו יי תֶאַמ הָכָרָב אָשְ ,אָׂשִי

 3 'םֶדָאְו םיִהֹלָא ני
 :םיִמָשַּב לֶא לֶא םִיָּפַּכ לֶא ונבְבל אנ

 4 הֶרֶצ תֵעְּב ונתעושי ףא ,םיִרֵקְּבַל םַעורְז הָיָה ,ּניוק ףֶל ּוננָח יי
 :הָלָס בקע יַהֹלָא הָניִזֲאה יִתָלִפְת ָעְמׁש תֹואָבְצ םיִהֹלֶא

 אָרְקֶא םויִּב ףֶנְזָא ילא הָטַה ,יִל רצ םויָּב .יָנָכִמ ְךיֶנָּפ רֵּתְסִּת לַא , ויַנַּפ
 יננע רקמ

 :ֶחְנּומְּת ץיקְקְב הָעְּבְׂשֶא ְךיֶנְפ הָזֲחֶא קֶרְצְב נא =
 םִיַמָׁשַּב יִבְׂשֹויַה יִנִע תֶא יתאָׂשָנ ְךיֶלֵא , ךיֶלֵא

 :יִנֲחְנַת יִנָמִמ םּורָי רּוצְּכ ובל ףיטעּב אָרְקֶא היא

 םֵכָרָבֲא יִנֲאַו לֵאָרְׂשִ יִנְּב לַע יִמְש תֶא ּומָשְו ,םֵׂשָיְו
 !ְךָעֹורְז לע םֶתֹוחַּכ ְךֶּב* לע םֶתֹוחַּכ יִנֵמיׂש . יִחיׁשְמל רָנ יִתְכִרָע דורל ןָרָק חימצא םש
 םִיַמָׁשַּב לכ יִּכ ,רֹוהֵהְו חַצֵנַהְו תֶרָאְפִּתַהְו הָרּובְנַהְו הָלּודְנַה יי ףֶל ,ךֶל
 3 שארל לכל אֵׂשַנְתִמַחְו הָבָלְמַמַה ײ ל .ץֶרָאָב |

 ! יֵהלֲא יָנֹדֲא הָנֲעַת הָּתַא תלה 5 לו יּב
 ויָתאָּפְרּו ,יי רַמָא , בורקלו קוחרל םולָׁש םולָש , םולש

 :םילָשַּב ימע תֶא ףךרְבָי יי ןֵּתִי ֹומַעְל זע ן ָײ
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 !*םֹולָש טְראוָו םאָד םיוא טְזאָל ןמ רעֶד ןעוֶו ןעֶמ טְגאָו הֶלִפְּת יד

 ףירָסֲ תַׁשְרַק ןַעַמָל הֶׂשֵעַּתֶׁש ,יַתֹובֲא יֵהלאֵו יהלָא יי ְףיֶנָפְלִמ ןֹוצָר יח
 : אָרֹונַהְו רוה לֹודָנַה ְךֶמֶׁש תַרֲהַט עמלו ,םיִמּושּפ פה ל ףיממר 5דגְו

 ט"ע שוריפ
 ּוטְסְלאָז ּור זַא ןעֶרעֶטְלֶע עֶנייֵמ ןופ ןעָליונ רעֶד ןייַז לאָז סֶע וינ יה

 ןופ 'טייֵקְניִלייֵה יִד ןעֶליוִו םּוא המ טאָנ נוא טאָג ןיימ טאָג ריִד ראַּפ

 הלפ ת
 יִעְג טאָה רֶע סאוָו םָעְלִּב ןּופ תולָלְק | טייֵהְקְנאַרְק ןייז ןופ הָדּוהְי ןופ ךֶלֶס
 סע זיִא לֵאָרְׂשִי יד ןעֶטְלעֶׁש טְלאוָו רה 'ופ הָאּובְנַה םִיַרִמ יו נּוא
 יָנעֶּב וצ ןעֶראַוועֶג טְרעֶקעֶגְרעֶּביִא .תַעַרָצ ןייז ןופ ןָמֲעַנ יונ נּוא ,תַעַרָצ
 .רעֶּביִא ּומְמְלאָז יוזָא ייפ ו ,גנושמ | רעֶסאוַו עֶרעֶטיִּב יִד יוִו יֹוזַא גוא יטנּו
 ףיוא תומולח עֶנייֵמ עֶלַא ןערעק ; ןעֶראועֶג םיִז ןעֶנעֶז סאוָו הָרַמ ןּופ
 ּרצ ןעָרּי עֶלַא ףיוא אא ריִמ } יִד יונ יוזא נּוא ,ּוניֵּבַר הָׁשֹמ ףֶרּוד
 ְךיִמ טְסְלאָז נּוא יטשמ , ןעֶטּונ | :עָנ טּוג זיִא וחיִרְי ןּופ רעֶסאוַו עֶזייֵּב
 ּוטְסְלאָז נּוא ןעֶגיִלעֶזְטייֵל נּוא ןעֶמיִה ? נוא ששי ,איִבָנַה עֶׁשיִלֲא ךְרּוד ןעֶראוָו
 ?ןמָא , ןעֶגיִליוִועֶּב ףימ ; יד טְרעֶקעֶגְרעֶּביִא טְסאָה ּוד יוִו ױזַא

 6 81 (ט"ע רווחמו



 47 דמר | הנשה שאר לש ב םויל ףסומ
 פיתקנא) ,םיִנֲהֹּכ תַכְרִּב לָש םיִקּוטְּפַהַמ םיִאְצויַה תֹויָתֹוא םִיַּתְׁשּו םיִרְׂשָע ןֵּב

 בורק הֶיְהִּתָׂש ,ךיִשֹורְק םע וינבו ןרָהַא יִּפִמ הָרּומֲאָה (ם"יסנויד  ם"יספספ ם"תספ
 תַקָנָא ? ּתְעַמָׁשָׁש םֵׁשִּכ ,ריִמָּת יִתְקְנָא יתקאנ יִתָלִפִּת עְַׁשַתְו ְךָל יִאְרָקְּב יל
 ניִתֹונוזְמ יִתיֵּב תֹוׁשְפַנ לָבְלּ יל 5 ,םָּת ׁשיִא אָרְקְנַה ףֶמיִמָּת בֹקֲעַי
 ,רַעַצְב א תַחַנְּב ,רּוסָאְב אלו רֶּתָהְּב ,םּוצָמְַּ אלו ,חַוָרְּב ּונֵתָסָנְרפּו
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 ךיֶניֵעְ "םיִמֲחְרלו -- ןחל םיִסּפ תֶנֹתַּכ ויָבָא ושיש הָעָׁשְּב 3 .ףקידצ
 ,יַבָרְדִּביִנֵחיִלְצַתְ תוא הָבּוטְלּ םיִסָנְו תֹואָלפָנ יִמ ִע הָׂשֲעַתְו , ויָאֹור 5לָכ יִניֵעְבּו
 ךתָרֹוּת דּומְלַת יִרְבָד ל תֶא םִיִקָּו ליִבְשַהְלּו ןיִבַהְל הָניִּ בל ןַתְו

 צער ער על 7"

 ט"ע שוריפ

 טיִנ תַחַנ טיִמ ,רּוסיִא םיִמ טיִנ רֵּתיֵה ןעֶליוִו םוא נּוא לני ,םיִדָסַח עֶנייֵד
 :מיִראָּבְרִעְר עֶנייֵד ןופ טייֵקְסיֹורְ יד

 טיירפשרעפ ןעֶנעֶז יז סאו טייק

 םּוא נוא טְלעוֶו רעֶד ראָג רעֶּביִא

 ןעֶמאַנ ןייד ןופ טייֵקְניִלייֵה סעד ןעֶליוו

 גוא ןעֶקְראַטְׁש גוא ןעֶסיֹורְג םעֶד

 אָד זיִא םֶהיֵא ןיִא םאָוָו ןעֶניִטְכְראָפ

 , תֹויְתֹוא ןיִצְנאוָוַצ | וא איייוֵוְצ

 יִד ןּופ סיֹורַא ןעיינ ייֵז םאָד םיִאְצּיַה

 הָכָרְּב יִד םיִנֲהֹּכ תַכָרְּב ןופ םיִקּוסִּפ

 םעֶד םיוא ןעֶראוָועֶג טְנאָזעֶג זיִא סאוָו

 רעֶדְניִק עֶנייַז טיִמ ןרַהַא ןּופ ליומ

 ןד זא הש ,קֶלאָפ ןעֶגיִלייֵה ןייַד

 ְךיִא זַא ריִמ ּוצ טְנעֶהאָנ ןייז טְסְלאָז
 :רעֶפ טְסְלאָז נּוא ריד גצ ןעֶפּור 'והְמ

 ייֵרְׁשעֶג ןיימ "וא םעֶּבעֶג ןיימ ןעֶמעֶג

 טְסאָה וד יונ יֹוזַא שש ,ןעֶטייֵצ עֶלַא

 ּניֵבֲא בֹקֲעַי ןּופ ייֵרְׁשעֶג םאָר טְרעֶהעֶג
 נא ןפְ ,"םַּת שיא טְסייֵה רע םאוָו

 ץְנאַנ ןיימ טיִמ ןעֶּבעֶג ריִמ טְסְלאָז
 הָסָנְרַּפ נוא וייַּפְׁש רעֶזְנּוא רָנּוזעֶגזיוה

 טיִמ ,םּוצְמִצִּב טיִנ טייֵקְמייִרְּב טיִמ
 | 1 (ט"ע רווחמו

 .דָנאַה עֶטייֵרְּב ןייר ןּופ רעצ טיִמ
 ןעֶּבעֶגעֶג טְסאָה ּוד יו יֹוזַא טל
 .וצָנָא רעֶרייֵלְק נּוא ןעֶסע וצ טיֹורְּב
 אָד רעֶד ּוניִבָא בֹקעַי ּוצ ןעֶרייֵלְק
 טְסְלאָז גוא ילו ,'םָּת שיא, טְסייֵה
 נּוא ןח ּוצ טפאַשְּביִל וצ ןעֶּבעֶג זְנּוא
 עֶנייֵד ןיִא םיִמֲחַר ּוצ גוא דָסֶח ּוצ
 .ןעֶגיוא .ם'נעָמייִל ןיִא נא ןעֶגיוא
 ףסוי ןעֶּבעֶנעֶג טְסאָה ּוד יוִו ױזַא של
 םֶהיֵא טאָה רעֶטאַפ רעֶד זַא קיִרַצַה
 גצ ליִדְמעָה עֶנעֶדייַז סאָד מעג
 עֶנייַד ןיִא םיִמֲחַר גוא דָסֶח וא ןח
 .ןעָניוא סיִנעֶטייֵל ןיִא גוא ןעֶגיוא
 ריִמ םיִמ ןּוהְמ טְסְלאָז גוא הצצמו
 וצ ןעֶבייֵצ גּוא ,םיִסָנ גּוא ,רעֶדְנּואוו
 ןיִא ןעֶקיֶלְגעֶּב ְךיִמ טְסְלאָז נּוא ןעֶטּוג
 ןיימ ןיא ביג גּוא וו .ןעֶגעוֶו עֶנייֵמ
 גּוא ןייֵמְׁשְרעֶפ וצ דְנאַטְׁשְרעֶפ ץֶראַה
 דייֵר יד ןייז ּוצ םִִיקְמ נּוא ןעֶניִלְק ּוצ
 | תודוס עֶרְהיִא טיִמ הָרוּת ןייַד ןופ
 = .ָמּוא ןופ ןייז ליִצַמ ךימ טְמְלאָז נוא

 ןערענ
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 ,ףֵתָאְרִיָלּו ךֶתָרֹובֲעַל יִּבִלְו יַנֹויֲעַר רֶהטִמּו ,תֹואיִנְׁשִמ יִנֵליִּצַתְו ,ָהיֶתֹודֹוסְו
 ,(יָמֶאְו יִבָא ימיו רמוא רוחכ) ,(יַתֹונְבּו יְַבּו יִּתְׂשֶא יִמיִו רמוא יושנ) ,יִמָי ףיראסו

 ;הָלָס ןמָא .םֹולָׁשְו זוע בֹורְּב , תֹומיִעְנִבּו בוטְּב

 :םאד עמ טגאְו ןעֶנָבּוד םעֶד ְףאָנ

 ,הָרּובְנִּב ןכוש םֹורָמַּב ריִדַא ? "וה
 מָׁשְו םולש הַתַא

 םיִׂשָּתֶׁש ,ןֹוצָר יִהְי ,םֹולָׁש
 תיֵּב ךֶמַע לַּכ לַעְו ,ּוניֵלֲע
 תַרֶמְׁשְמְל הָבָרְבּ םיָיַח , לארי

 : : םולש

 . םאד םיִנֲהַּכ יִד ןע ָבאָו } ןעֶגְבּוד םעְד ְךאָג

 ְתרַזְנָׁש הַמ ּונישע , םלוע לָש ֹונֹוּבַר
 ונמַע הֵׂשֲע הָּתַא ףַא , ּוניֵלֲע

 ןועממ הָפיִקְׁשַה ,ּונָתְַמְבִהְׁש הָמִּכ
 תֶא ףמע תֶא ְךֶרָבּו , ,םִיַמָׁשַה ןִמ השק
 ָּתַתָנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה תֶאְו ,לֵאָרָׂשִי
 ץֶרָא ניֵתֹובֲאַל תעְַּׁשִ רֶשֲאַּב ,רנל

 : ;ׁשֶבְרו .בָלַח תַבָז

 וניֵהֹלֶא יי ּונָל ָּתַתְנ ְךיֶנְפ רֹואְב יִּכ .ְךיֶנָּפ רֹואָּב דחאָּכ ּונלְכ ּניִבָא ּונֵכְרִּב .ּךֶמִע .לֶאְרְשי לָּכ לַעְו | ונילע םיִמֲחַרְו דָסֶחְו ןִח הֶכרְבּו הָבֹוט  םֹולָׁש םיש
 25 א

 ט"ע שוריפ
 טיִנ םֹולָׁשְו סח ְךיִמ לאָז ףיא ןעֶרעֶג
 א רה ,הָרֹוּת רעֶד ןיִא ןייז הָעֹוט
 ןעֶקְנאַדעֶג עֶנייֵמ ןייֵר ןעֶבאַמ טְסְלאָז
 נוא טְסָניִד ןייד ּוצ ץֶראַה ןייַמ וא

 ןומ רעד ןעוֶו ןעֶמ טְגאָו הֶלפְּת יִד

 רֶעייֵז ךיד ןעֶטעֶּב ריִמ פלש * ונובר
 םֶהָרְבַא תּוכְזִּב זֶנּוא גיִלעֶזמייֵל

 םעד ןעֶסּונעֶג ּוצ ןעֶפאָה ריִמ ,ּוניֵבָא
 ,קַחָצַי ןופ הָדיִקַע רעֶד ןופ תּוכְז
 בֹקֲעַי תּוכְוִּ נא א ריי נּוא זייּפְׁש

 אָג רעֶּביִל ה
 ןופ תּוְז רעֶד ןימשייב דנא אל
 קיִׁש | וא ,הָאֵלְו לֶחָר הקְבְר הרש
 זנוא לאָז םאוו הָחְנַשַה ןייד זנּוא
 % גוא ךעֶזייב םעֶלַא ןופ ןעֶטיִהעַּב

 א (ט"ע רווחמ)

 נּוא געט עֶנייֵמ ןעֶרעֶגְנעֶלְרעֶר טְסְלאָ
 טיִמ גג ,געֶט ם'ְרעֶדְניִק נּוא ןאמ ןיימ
 טיִמ גוא ןעֶּבעֶל םיִז ןייֵא נוא ם'טּונ
 ;הָלָס ןֵמָא ,דיִרָּפ נּוא טייֵקְראַטְׁש לְהיִפ

 ."םולש, טְראוָו סאָד םיֹוא טְזאָל

 נוא לֶזַמ םּוגַא ןאַמ ןיימ טיִמ ריִמ
 רידא, . דָנּוזעְב ןיִא נוא הָסָנְרַּפ רעֶד
 רעֶקְראַטְׁש ,"הָרּובְגִּב ןכוש םורָמָּב
 הָּתַא ,לעֶמיִה ןיִא טְהּור סאוָו טאָג
 ןייד נוא גד ,"םולש ףמשו "םולש
 ןוצר יִהְי , ,םֹולָׁש רעמיול זיא ןעֶמאַנ
 תיֵּב ףמע ָּכ לַעְו ונילע םיִׂשָּתֶׁש
 ,"םולָׂש תֶרֶמְׂשִמְל הֵבָרְבּ םייַח לאְרשי

 לֵאָרְׂשִי לב נוא זנּוא טְסְלאָז וד |
 םימ דנּוועֶג נוא הָסָנְרּפ עֶטּונ ןעֶּבעֶג |

 ;םֹולָׁש רעמיול
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 תַע לֶכָּב לֵאָרְׂשִי ףמע תֶא ךרבל ְךֶניֵעְּב בוטְו ,םֹולָׁשְו םִייַחְו םימחרו הָכָרְבּו הָקָדְּצּו רֶסֶח תַבֲהֲאְו םייח תרות

 ;ְךָמֹולְׁשִּב הָעֶׁש לֶכְבּו
 ; םֹולָׁשְלּ םיבוט םייחְל , לארשי תיֵּב ףמע לֵכָו נְחַנֲא , ְףיֶנָפְל בֶתַּכִנְו רב ,הָבֹומ הָסָנְרַפּו ,םֹולָׁשְו ן| הָכָרְּב ,םייח רָּפַסְּב

 ; םֹויַח םֶכָלְּכ םייח םֶכיֵחלאְַיּב םיִקָבְדַה םֶּתַאְו בּותֹּכָּכ !םִייַחַח רֶפָסּב ּונֵבְתִּכ םִִיַח םיִלֲא ; ּונֵבְּתִכִּת םיבוט םייחל  םִיַח תֹונָׁש ףֶל ּופיִסֹוְו ְךיֶמָי וּבְִי יִב יִּכ רפה
 ןיחתופ

 ןוראה
 + ןמא ונצמאת םויק חוק
 + ןמא ונכרכת םויה
 ; ןמא ונלדנת טוי
 , ןמא הָבֹוטְל ונשררִת םויה
 , ןמא ונתעוש עמשת םויה
 , ןמא ונתלפת תא ןוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לֵּבִקְת םויה
 + ןמא רקרצ ןיִמיִּב ונכמתת םויה
 ןירגוס

 ןוראה

 הָבָרְבּו הֶקַרְצּו .ּונָצ רִׁשֲאַּכ ּוניִחלֶא די יִנְפִל 'תאזח הָוְצִמַה לָּכ תֶא תושעל רֹומְׁשַנ יִּכ ּונָל הָיְהִּת הקדצו רַמֲאָנְו הזה םֹויַהְּכ ּוניִתֹויַחְל םיִמָיַה לָּכ ּונָל בוטל ,ּוניֵהֹלֲא יי תֶא האיל הָלָאַה םיִקְחַה לָּכ תֶא תושעל יי ונוציו רַמֲאָנְו , םיִמַעָה לָכְל ארק הָלַפִּת תיֵּב יִתיֵב יּ יִחְּבְזִמ 2 ןֹוצָרָל םֶהיֵחְבִוְו םֶהיֵתֹולֹוע יִתָלָפִּת  תיִבְּב םיִּתְחַמְׂשְו ישדק רח לֶא םיִתְואיִבַהְ בּותָּכַּכ :םֶלָש ןִינֵבְּב םיִחַמְׂשּו םיִׂשָש ּונֲאיִכִת הֶּזַה םֹויַהְּב
 { גאָט ןעֶטְׁשְרֶע סעֶר ייב ךינ טְגיִפעֶג יִדְנָע ויִּב ,*ונצמפמ םֹויַה , ןּופ ׁשְטייֵט יד םימחרו

 יג

 9 א (ם"ע רווחמ)
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 ;םָלֹועָה רַע לֵאָרְׂשִי לָכְלּו ּונָ הָיְהִי םֹולָׁשְו םייַחְו םיִמָחְרְ

 :םולשה הֶשוע ,יי ' הָּתַא ףורב

 .ּהיָתּוכְלַמ ְךיִלָמַיְו ּיִתּועְרַכ אָרְב יִד אָמְלֶעְּב .אָּבַר ּדימש ׁשֵדֵקְתִיְו לדְגַתַ
 ביִרְק ןֵמְּזִבּו אָלָנֲעַּב לֵאָרְׂשִי 'תיֵּב לבד יֵיַחְבּו ןוכיֵמויִבּו ןֹובייַחְּב

 ַּתְִו ְךַרֵּבְתִי .אָיֵמְלִע יֵמְלָעְלּו םֵלֲעָ ְךרָבְמ אָּבַר ּהיָמׁש אהי .ןַמָא ּורְמִאְו

 ָךיִרָּב ,אָשרְוקד היִמָׁש לָלֵהְתִיו הָלֲעְתִיְ רֶרֵהְתִיְ אֵּׂשַנְתִיְו םָמֹורְתִיְ רַאָּפְִיְ

 ןְדִמָאד - אָחָמֲחְנְו אְָחְבְשּו אָתְריִשְו אתְברַּב לַּבִמ אָלֲעַלּ אָליֵעְל אה
 :ןַמָא ורְמֶאְו אָמְלַעְּב

 !ּונֲהָלְפִּת תֶא ןֹוצָרְבּו םיִמֲחַרְּב לָבִק להק

 אָיְַׁשַב יִר ןוהּובָא םָרָקְ לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָכָד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לֵּכִקְתִּת ןוח

 ןֵמָא ּורְמִאְו
 :םֶלֹוע דַעְו הָּתַעַמ ךֶרֹוכְמ יי םֵׁש יִהְי להק

 + ןמָא ּורָמְַ לֵאָרְׂשִי לָּכ לעו ּוניִלָע םיִיַחְו אָיַמְש ןֵמ אָּבַר אָמלְׁש אָהָי ןוי
 :ץֶרֶאְו םימש הֵׂשֹוע ָיְו םָעֵמ יִרְזָע להק

 :ןֵסָא ּורְמֶאְו לֵאָרְׂשילָּב לַעוּוניֵלֲע םולָש הָׂשֲעַי אּוה ויָמֹורְמִּב םֹולָׁש הָׂשֹוע ןוח

 רּוצ ןיִאְו ,ָךֶּתְלָּב ןיִא יִּכ ,יִיַּכ שידק ןיִא : ;ײ לֶא הָוקְו ,ְךֵּבְל ץמָאיו קזס יָי לֶא הוק

  ּוניֵהלֲא יִתָלּוז רּוצ יִמּו , יו יֵדֲעְלַּבִמ ַהֹולֲא יִמ יִּכ ,ּוניֵתלאַּב

 :ּונָעיִשומּכ ןיִא ּונְֵּלִמְּכ ןיא ּוננודאּכ ןיִא ּוניֵהְלאַּכ ןיִא
 :ּונֲעיִׁשֹומְכ יִמ ּונָּכְלַמְכ ימ ּונֵֹודֲאַכ יִמ ּוניֵהֹלאַכ יִמ

 הָרֹונ ּונֵּכְלִמָל הָדֹונ ּונֵנֹודֲאַל הָרֹונ ּוניֵהֹלאָל הָדֹונ
 נּכְלַמ ְךּורְּב ּונֵנֹודֲא ְךּורְּב ּוניֵהֹלֲא ָךּורְּב :ּונעיִשומְל
 נֵנֹודָא אּוה הָּתַא ּוניֵהֹלֶא .אוח הָּתַא :ּונָעיִשומ ְךּורָּב
 אוה הֶּתַא ;ּונֵעיִׁשֹומ אוה הָּתַא ּונָּבְלַמ אּוה הֶּתַא

 :םיִמַסַה תֶרֹוטְק תֶא ְךיֶנְפָל ּוניִתובָא ּוריִטְקִהָׁש

 םיִעָבָׁש םיִעְבְש לֵקְׂשִמ הָנֹובְּלַהְו הָנְּבְלֲחַה ןרופצהו ייוַצה תֶרֹוטְקַה םּוטָּפ

 הֶשֶש רַׂשָע השָש לקַשִמ םֹוּכְרְַ ְךֶרֶנ תֶלֹוּבׁש הָעיִצְקּו רומ . הָנָמ

 תיִרֹוּב .הָעְשִּת ןומנקו השלש הָפּולְקְ רָשָע םיִנָׁש טְשוקַה ,הָנֵמ רָׂשֲע

 אָצָמ אל םִאְו ,אָתָלְּת ןיִּבַקְו אָתָלְּת ןיִאָס ןיסירפק יי ,ןיִּבַק הָעְׂשִּת הָניִׁשְרַּכ

 יי 10  בנ א (ט"ע רוזחמ) |
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 ןָשָע הָלֲעַמ בקח עבור תיִמֹורְס חַלֶמ .קיִּתַע ןָיְרוח רַמֲח איִבֵמ ןיִסיִרְּפִק ןַײ
 ןֵתָנ םָאְו .אּוהְש לַּכ ןרריה תַּפּכ ףַא רָמֹוא ִלְבַּבַה ןֶתָנ יִּבִר :אּוהָש לָּכ

 :הָתיִמ בָיַח ָהיֶנָמַס לֶּכִמ תַחַא רַמָח םִאְו הָלֶּפ ׁשֵבָד הָּב
 תיִרֹוּב .ףֶטְקַה יִצֲעַמ ףֵמֹונַה ףֶרָש אָלֶא ֹוניֵא יִרְצִה רַמֹוא לֵאיִלְמִנ ןֵּב ןיעמש ןֶּבַר

 ןַײ .הֶאָנ אֵהָּתָׁש ִדְּ ןרופצה תֶא הָּב תֹופַיְל יֵדְּכ הֶאָּב איִה הָמְל הָניִׁשֹרַּכ
 יםִיַלְנַר ימ אלַהְו .הֶזַע אָהְּמָש יִדְּכ ןרופצה תֶא ֹוּב תֹורְׁשָל "רב אָב אוה הַמָל ןיסירפה

 ;רֹובְּכַה יִנְּפִמ שֶדְקִמַּב םִיַלָגַר ימ ןיִסיִנְכַמ ןיאש אָלֶא ּהָל ןיִפָ

 ַײל םיִרְמֹוא ּויה ןושארַה םויַּב ,שֶדְקַמַה תיֵבְּב םיִרְמֹוא ּויָה םיִוָלַהָש ףיִׂשֲה

 גמ 6 \ פֹודָנ םירמוא ּויָה יִנָשַּב הב יבש לבה הָאולְמּו ראה

 תומקנ לא יי תֹוטְקִנ לא םיִרְמּוא יָה יִעיִבְרּ ;טֹוּפְשִי -םימלא בֶרֶקּב לא
 : בקע יהלאל ועירה ונזע םיקלאל ּוניֵנְרַה .םיִרְמּוא ּגיִה שיִמֲחַּב :עיִוה
 ֵבֵּת ןוּכִּת ףא רֶזַאְתַה זוע יי ׁשֵבָל ׁשֵבָל תּואְג ְךֶלֶמ יי םיִרְמּוא ּויָה יֵׁשְׁשַּב
 ריעל ריִׁש רֹומְזִמ תַּבִׁשַה םֹויָל ריִׁש רומז םיִרְמֹוא ויה תַּבַׁשַּב ;טומָּת לַּב

 ;םיִמָלֹועֲה ייחל הָחּונְמּו תַּבַׁש ולְּבָש םויָל אבל

 רַמָאְנַש אָּבַה םֶלִעָה ןָּב אּותָׁש 55 חַטְבּומ םֹוי לֶכְּב תֹוכְלֲה הָגּושה לֶּכ ּוהָיְלֵא יִבְר אָנֶּת
 : תוכְלַה אָלָא תֹוכיִלֲה ִרְקִּת לא 5 םלוע תוכילה

 םֵלֹועַּב םולָש םיִּבְרִמ םיִמָכֲח יִדיִמְלַת אָניִנִח יִּבַר רַמָא רֶזַעְלֶא יִּבְר רַמָא

 אלא ְךִיָנָב יֵרֵקִּת פא די םולש בֵרְו 1 ידומל יב לבו רַמָאְנָש |
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 תולש ָךֵליִחְּב םולָש יִהְי :לושְכִמ רומל יאו ָךָתָרֹות יֵבֲהאָל בר םולָש .ְךִיָנֹוּב
 ּוניִהלַא יי תיֵּב ןַעֵמְל : ;ְךָּב םולש אנ הָרְּבַדֲא יִעֵרְו יַחַא ןַעֵמָל : ;ְךִיֶתּונְמְרַאְּב

 ;םולָשַּב 0 תֶא ְךֶרָבָי י : ןַתי ומַעְל זע יי ייל בופ הָׂשְקַבֲא

 {"ורֹוה , ראפ ְךיִז טְנּופעֶג ,ןֶנֶּבַרְד שידק טְנאָז ןעֶמ

 ,תיִׁשאֵרָּב רֶצֹויְל הָלּודְנ תֶתְל לפה ןודאל ַחַּבַׁשְל ּוניֵלָע
 תֹוחָּפְׂשִמְּכ ונְמָׂש אֹלְו תֹוצָרֲאָה יַיֹונְּכ ונֵׂשֶע אלש

 :םָנֹומֲה לֶכְּכ ּונָלְרֹוְו םֶהָּכ ּונֵקָלֲח םש אֹלָׂש .הָמָדֲאָה
 יֵבְלַמ ְךֶלֶמ יֵנְפִל םידומו "םיוחתשמו םיִעְרּוכ ּונְחַנֲאַו
 רֵסֹויְו םִיַמָׁש הָמֹונ אּוהָׁש :אּוה ְךּורָּב ׁשֹודְקַה םיִכָלְמַה
 יֵהְִנְ ָע 'תַניִכְׁשּו לַעַמַמ םִיַמְׁשִ בא בשמו ה

 66 6448 טאפ 8 = 0 8

 יו '(טיע רוזתמ)



 הנשה שאר לש ב םויל ףסומ 404
 תַחְּתִמ ץֶרֶאָה לעו לעמִמ ם םִיַָׁשּ הלא אּוה . יִּ

%% | |. 

 נב לכ ירש תובל םלוע ןקמל ןּותָרּכי תורַּכ ילנה ראה מ
 יִבָשוי ב ועְרָ זרי וי יִעְׂשָר לכ ו תֹונפַהְל ףֵמָׁשַב ואי ר רֶשָב

 ץֶרֶאָה לכ לע למי יי ָיָהְו ר מאָנְו ;דָעו 5 ולמי יי ְךֶתָרְותְּב בּותַּכַּב
 י"ק ;דָחֶא ןמָׁשּו דַחֶא יי הָיְהִי אּוהַה םֹוַּ

 ,םוי לש ריש
 ןושאר םויל

 :שָדקמה תיִבְּב םירמוא םיולה גיה יבש ,תֵּבַׁשַּב ןישאר םוי םייה

 לַעְו ּהָרָסְי םיִמָי לַע אּוה יִּכ ;ּהָב יֵבְׁשיִו לבת ּהָאולְמּו ץֶרָאָה ייל רֹומְזִמ דול

 םיפכ יקנ :ושדק םֹוקְמִּנ םוקי יִמּו יי רַהְב הָלֲעַי ימ :ַהְנְנובי תֹורָהְנ

 = תֶאֵמ הָכָרְב אֵּׂשַי :הָמְרִמְל עַּבְׁשִנ אלו יִשָפַנ אושל אָׂשָנ "אל רֶׁשֲא ב5 רַבּו

 ואש } הֶלָס בֹקֲעַי ףינפ יִשְקַבְמ וישְרוד רוד הז :ועָשי יִהלֶאַמ הֵקָדְצּו יי
 רובָּכַה ֶלֶמ הו יִמ :דֹוכַּכַה ְךֶלֶמ אובו םֶלֹוע יחתפ ּואָשְנַהְ םכישאר 'םיִרָעֶׁש

 םלוע יֵהְתֶּפ ואָׂשְו םֶכיֵׁשאָר םיִרֵעְׁש ואש : הָמָחְלִמ רוב יי רובנו זגזע ײ

 ;הָלָס דֹוכָּכַה ְךֶלֶמ אּוה תֹואָבְצ יי ו דֹובַּכַה ְךֶלֶמ הו אוה יִמ ;רֹובֵּכַה ְךֶלֶמ אבי

 ישילש םויל
 :שָדְקְמַה תיִבְּב םיִרְמיא םיִוָלַה גיָה וּבָׁש , תֵּבַׁשַּב יִׁשיִלְׁש םֹוי םֹויַה

 ּוטָּפְׁשִּת יֵתָמ דע :טֹוּפְׂשִי םיִהֹלַא בֶרֵקְּב , לא תַרֲעַּב בָצֵנ םיִהֹלֲא ,ףֶסֶאְל רומְזָמ
 ;ּוקיִדְצַה שר יָנָע ,םֹותָיַו לָד ּומּפָש :הָלָמ ואשת םיִעָשְר יִנָפּ ,לֶוָע

 הָכֵׂשֲחַּב , ניבָי אלו ועדי אל .;ּוליִצַה םיִעָשְר דַיִמ ,ןויְבָאְו לד ןוטלָפ
 ןויְלָע ינבּו ,םָּתַא םיִתֹלֲא יִּתְרַמָא ינא :ץֶרֶא ידסומ לָּכ ּוטומָי ,ּוכָלֵהְתִי
 הַמָפש םיִהֹלֲא הָמּוק :ולֹוּפִּת םיִרָׂשַה דַחַאָכּו ,ןּותּומְּת םֶרָאּכ ןֵכָא :םֶכָלְּכ

 :םִיֹונַה לֶכְּב לַחְנִת הֶּתַא יב ,ץֶרַאָה

 יעיבר םויל
 ! שקמה תיֵבְּב םיִוְמֹוא םִיְוְלַה ּגיִה ֹוּבָׁש , תֶּבַׁשַּב יעיִבְר םֹוי םֹויַה

 ;םיִאְג לַע לּומְנ בֵׁשָה ,ץֶרָאָה טפוש אֵׂשָנִה :עיִּפוה תומקנ לא ,ַײ יי תומקנ לא
 רע 19 31 (ט"ע רוזחמג
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 ָורְמַאְתִי ,קָתָע ּורָּבַרָי ּועיִּבִי :ּוזֹולֲעַי םיִעָׁשְר יֵתָמ דַע ,* םיִעָשְר יִתָמ דע
 םימותיו , נֹרֲהַי רָנְו הָנָמְלַא :ּונַעְ .ףְתָלֲחְַו ,ּואָּכְַי יו ְךֶמַע :} ןוא ילַעפ לב
 ,םַעָּב םירעוב ּוניִּב : בֹקֲעַי יהא יב אלו ,הָי הֶאְרִי אל ורמאיו : : וחצר
 ;טיִּבַי אלה ןיע רֶצוי םִא ,עֶמָשִי אלַה ןוא עונה ;ּןליֵּכְׂשַּת יֵתָמ םיִליִסְכִו
 תָמָה יִּב םָדָא תובשחמ ַעַרוי יי : תעָר םָרָא דָמְלְמַה ,ַחיִכֹוי אלַה םיוג רֵסֹויַה
 ימימ ול מיִקָשַהְל :ונרִמלת ֶתָרוְּמּו ,הָי נְרְִיְּת רֶׁשֲא ,רָכְנַה יֵרְׁשַא : לֶבָה

 יִּכ : בוזעי אל ותלת ,ומע יי שטי 5 יכ ; תַחָׁש עָׁשְרִל עֶרֵּכִי דע , עֶר

 יִמ ,םיִעֵרְמ םֶע יִכ םִוקָי יִמ :בָל יִרָשִי לָּכ ויָרֲחַאְו ,טֵּפְׁשִמ בושי קֶרֶצ רע
 :יִׁשְּפַנ הָמּור הָנְכָׂש שַעְמַּכ ,יִל הָתְרָזָע 4 יל :ןוא ילעופ םַע יִל בֵצֵיְתִי
 ְךיֶמּוחְנִּ יִּבְרַקְּב "יפערש בֹורְּב : יָנְדְֲמִי 0 י ְךֶדֶסֵח ,יִלָנַר הֵּמַמ ִּתְרַמָא םִא
 ׁשֵפָנ לַע דוגי :קח יִלַע לָמַע רֵצֹוי ,תֹווַה אֵמָּכ ךְרְכָחְיַה :יִשָפַ ועשעשי
 בַשיו : יִסִחַמ רוצל יַהְלאְו ,בֶנָשַמְל יל יי יִהְיַו :ּועיִשְרִי יִקָנ םֶדְו ,קידצ
 ,ַײל הָנְנַרְ וכל ;ּוניֵהֹלֲא . םֶהיֵמְצִי ,םֶתיִמְצַי םָתָעְרְבּו ,םֶנוא תֶא םֶהיֵלֲע
 לורג לא יִּכ :15 ַעיִרָנ תֹוריִמְזִ ,הָדֹותַּב ויָנּפ הָמדְנ ּונֲעׁשִי רוצל הָעיִרָג

 '; םיִהלֲא לַּכ לע לֹודָג ְךֶלֶמּו ,י יי

 ישש םויל
 : שָדְקְמַה תיִבְּב םיִרְמֹוא םִיָוְלַה ּויָה ובָש ,תֶּבַשַּב יִשָש םֹוי םֹויַה

 ןוכנ :טומִּת לַּב ,לֵבָּת ןוכּת ףא ,רֶזאְתַה זוע יי ׁשֵבָל ,ׁשֵבָל תּואָג ְךֶלֶמ ָײ
 ּואְׂשִי ,םָלֹוק תֹורָהְנ ּואְׂשָנ ,י תֹורָהְנ ּואׂשַנ ;הֵּתָא םלֹועמ , זָאֵמ ְףָאְסִּכ
 גײ םורָמַּב רירא ,םִי יֵּבְשִמ םיִריִרא םיִּבַר םיִמ " תולוקמ ;םִיַכָר תֹורָהְנ

 ;םיִמָי ךֶראָל ַײ יי ,שרוק הָוִאְנ ךֶתיֵבָל ,דאָמ ּונְמֲאָנ ל ךיֶתֹודֲע
 טוסט

 ,תורימז םיענאל ןוראה תחיתפ םדוק
 :סאָד ןעֶמ טְגאָו ,"תֹוריִמְו םיִעְנֲא , ּוצ ׁשָךֹוק ןֹורָא םאָד טְגעֶפֶע ןעֶמ ןעו)

 "57: וו" וו

 הלודג ירעש העּושיו הָלּואְג ירעָש םיבוט .םייח רעש הרות ירטש .הָשּודְ
 םיִמָי תַביִרֲאַו םיִמָכֲח יִרּומְלַתְו םיקידצ לָש םיִרָעֶׁש םיִנָב יָנְבּו םיִנֵּב ירעש
 ירעש תובֹומ תועומש ירעש המשל תוָצְמְבּג "הרוב םיִקָסֹועְו םיִנָׁשְו

 ;*תֹוריִמְז םיִעְנֲאַפ ּוצ ׁשֶדֹוקֲה ןֹורָא סאָד טְנעֶפַע ןעֶמ ןעונ ןעֶמ טְגאָו הָלְפִּת יִד

 יעָנְנָא לאָז הָלָפְּת ןיימ זַא ,םיִמֲחַר ירעש | עג ףיז טאָה אָד יו יֹוזַא םָלֹוע לָׁש גור
 תֹולֵפְּת עֶלַא יד ןעֶשיוִוְצ ןעֶרעוֶו ןעֶמּוג } לאָז יֹוזַא ,ׁשֶדֹוקַה ןֹורֶא רעֶד טְנעֶפֶע

 ןייַמ ןוא ,ןעֶמּונעֶגְנָא סיוִועֶג ןעֶרעוֶו סאוָו הע יִרעש ,עיִקְרֶּב ןֹולֲח רעֶד ןעֶנעֶפֶע ד ףז
 בוא , פאק ןייב ףיֹוא ןיורקא ןיינ לאָז הל } , הֶּלִפְּת יִרעש ,הָׁשָקַּב תַע יִרעְש ,ֹוצָר
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 ןרהא הָשמ בֹקֲעַי קָחְצִי םֶהָרְבַא םישודקה תובא תּוכְזַּב תובומ תורושְּב
 לח הָקְבְר הרש תֹויָנֵקְדַצַה תוחָמֶא תּוכְזִבּו עֶשיִלֲא ּהָיְלֲא המלָשּו דוד

 ;הָריֵּבַה ןשושב רֵּתְֶאְו יֵבְרְרָמ תּוכְזַב ליַניִבֲא הָנֵת הָּפלַ הָהְלִּב האל

 טייטשט

 ,דובכה ריש

 יָת .אָלְמִנ ושאר תורוא יִלְלַט זי | . גורָעָא םיִריֵשְו תוריֵמְז םיִעָנַא ןא
 : הָליֵל יֵמיִסְר ג גורֲעַת יִשָּפַנ ךיֶלֵא יב

 יל הָיְהִי אּוהְו .יִּב קֵפָח יִּכ יִּב רָאָּפְתִי להק | לָּכ תַעַדְל .ףיֶרָי לֵצְּב הֶדְמֶה יִׁשְפִנ לחפש
 1 יִבָצ תֶרֶמֲעַל : הרוס זְר

 קַחְו . ושאר תּומָד זָּפ רוהט םֶחָּכ ןוח | יִּבִל הָמוה . ףֶרֹובְכִּב יֵרְּבַר יֵרֵמ  ןופ =
 : ושרק םֶש רֹובְּכ חַצֶמ לַע : ףיָדוד לֶא

 ול ֹותָּמֶא ,הָרָאְפִת יִבְצ דֹובְכִלּו ןֵחָל להק ְֶמִׁשְנ .תורָככנ ְףֶּב רֵּבַרֲא ןֵֶּכ לע יש
 : הֶרָמַצ הָרְׂטִע : תֹוריִדְי יֵריִׁשְּב רֵּבַבֲא

 , תֹורְחְב יִמיִבְּכ ושאר תופלחמ ןוח | . ףיִתיִאָר אלו ףְרֹוכְּכ הֶרָּפַתֲא ןח

 : תורוחש םיִלֵּתְלַּת ויָתוצוק : יִּתְעַדָי אלו ל יןנפא ףמרא

 לע אג הָלֲעַי ,ֹוּתְראְּפִח יִבְצ קָדֶצַה הֵוְנ להק רק תיִמְב .ְףיֶרְבֲע רוסּב ְךיֶאיִבְנ רַיְּב להק
 8 ֹותֲחְמִׂש שאר | ךֶרּוה רובְּכ

 ףיָנָצְו .תֶרֶּמַע ורָיְב אָנ יִהְּת ּותָלְנִ ןוח קל ּונְּכ .ףֵתָרּוכְנּו ְףֶתָלְדִג =
 3% תֶרָאְּפַת יִבָצ הָנּולְמ ְךֶתָלֶעָפ

 מ - םֶדְנַע תֶרֶּמֲע םֶאָׂשֶנ םיִסּומֲע להק : ךוושינ ,ףש יִסָכ אלו ףתוא ּוטָר הפ
 םֶדֶּבִּכ ויָניֵעְב ּורְקִי ְךיִׂשֲעַמ

 בורקו .ויָלָע יִרֵאְפּו יֵלֵע ֹורֲאָּפ ןוח עד ,תונויְוֲח גֹורְּב ףּולישְמַה =
 : ויִלֵא יִאְרְקְּ ילא : .תונוימ לָכַּב דֶתֶא

 וְרָרְּב הָרּופ .םֹודֶא ֹוׁשּובְל םֹודֶאְו חַצ להק ףשאר רעָשּו .תּורֲחבּו הֶנְקִז ְךֶב ּונְתַיַו לק
 םֹודָאֵמ ֹואֹובְּנ : תּורֲחַׁשְו הֶביֵׂשְּ

 תנומת .יָנֵעְל הֶאְרֶה ןיִליִפְּת א ןּוח | םויְּב תּורֲתַכבּו .ןיִד םויָּב הָנָקְנ =

 : ויָניֵע רֶגֶנִל ; בָר ול ויָרָי תֹומֲחְלִמ שיִאָּב ,בֶרָק
 בשוי .רֵאָפִי םיִוָנֲע ימַעְּב יִי הָצֹור להק | ֹול הָעיִשּוה ,ֹוׁשאֹרְּב העּושי עַבֹוּכ שָבְח לה

 : רֵאְּפְהִהְל םֶּב תֹולֲהִּת : ישדק עור ונימי

 הלפת
 טְלאו ךיִא יו ייִלְנןייזסיִז לאו הָלַפִת ןיימ נוא ; ןעֶצְנאַנ ןיימ טיִמ ןעֶרעוֶו ןעֶּפְלאָהעֶג לאָז ךיש
 !ׁשְרְקִמַה תיִּב ןיִא ןעוֶועֶג בירקס ןֶּבְרְק ןייא | ,דְנייַרְפ עֶּביִל עָנייִמ טיִמ נּוא ,רנוזענץזיוה

 :גאָמ ןעֶטְׁשְרֶע םעֶר ייֵג ףיו טְניִפעֶג ,"תוריִמְז םיִעְנַא, ןופ שָפייפ יד 0
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 דובכה ריש

 .שאֹרֵמ אֵרֹוק תַמָא ףֶרָבָד שאר ןח
 : ׁשֹורָד ףָשְרוד םַע רֹודָו רוד

 יִָנו .ּךיִלָע אָנ יַריִש ןֹומֲה חיש להק
 ףיָלֵא ברקת

 ,תֶרֵטֲע ךֶׁשאֹרְל יִהְּת יִתָלִהְּת ןוח

 : תרוטק ןוכת יִתְלַּפַת
 רַׁשּוי ריִשָכ .ְךיֶניֵעְּב ׁשֶר תַריִׁש "רקיִת להק

 : .ְךיֶנְּבְרַה לע

 ןירגוס

 495 המר

 .ריִּבִׁשַמ ׁשאֹרְל הָלַעַת יִתָכְרִּב ןּוח
 ;  ריֵּבַּכ קידצ דילומו ללוחַמ

 חק ּהָתֹואְו . שאר יל ַעֵנֲעַנְת יִתְכְרִבְבּו להק
 : שאר םיִמָׂשִבִּכ ףֶל

 יִשְפַנ יִּכ .ְףיִלָע יִחיִׂש אָנ בֶרָעָי ןוח
 גט 8 6

 2 היָלֵא גורע

 ןוראה
 הָכָלְמִמֲה יי ףל :ץֶרָאְבּו םִיִמָׁשַּב לכ יִּכ דֹוהֵהְו חַצְנהְו תָרֶאָּפּתַהְו הָרובְנַהְו הָלֹדְגַה וי ףֶל

 ייק :ותְלַהִמ לָּכ עיִמְׁשִי יַו תֹורּובְנ ללַמָי יִמ : שארל לבל אֵׂשִנְתִמַהְ
 יי ו ו ו ו ףייידירירפי- רבנו

 ,םיִעָרְמ יִלָע בֹורְקִּב :דָחְפֶא יִמָמ ייח זועָמ יי .אָריִא יִמַמ יִצְׁשִיְו יךוא יי דול
 יִלַע הָנֲחַּת םָא ;ּולֵפָנְו ֹולְַּׁב הָמֵה ,יָל יֵבי יאו יִרְצ ,יִרָשּב תא לוכאל

 יִתְלַאָש תחא :חטוב יָנֲא תאזִּב הָמָחְלִמ יֵלֲע םּוקָּת םִא ,יִּבְל אֵרָי אל הָנֲחַמ

 רקבלו יי םַעֹונְּב תֹוזֲחַל ,ייח מִי כ | יי תיִבָּ יִּתְבָש ,שקבָא ו ּהָתְוא יי תֶאָמ

 ;יִנֵמְמּורְי רּוצַּב ,ֹולֲהַא רֶתָסִּב ינריְִּסַי הָעַר םויּב ֹוּכְמִּב יָנְנִּמְצִי יִּכ ולֵכיֵהְּב

 הָריִׁשָא .הָעּורְת יֵחְבִ ּולֲהַאְב הָחָּבְזֶאְ ,יֵתֹוביִבְס יביא לַע ,ישאר םּורָי ָּתַעְו
 ,יָנֵפ ושקב , יִּבִל רַמָא א ל ננו יננחו ,אָרְקֶא ילוק יי ;טקכ :ייל הָרְמַזֲאְו

 יין .,יִנּבָזֲע 'יֵמֵאְו יֵבֲא יב :יִעָשי "יהא ןֵבְזַע
 נתת לא ;יִרְרֹׂש ןעמל ,רֹוׁשיִמ תַראַּב נח ,כרר יי יי -יִנֵרֹוה :יִנָפְסֲאַי
 בּוטְּב תֹואְרָל יְִּנִמֲאֲה ילּול ;םָמָח חפיו רקש יִרֵע יִב ומ יִּכ ,יִרָצ ׁשָפָנְּב

 ייק } יי לא הוק בל ץמָאיו | קזח ,ָי לֶא הָוק .םיָיח ץֶרֶאְּב 20

 :*םלע ן ןידא, טְגאָז ןעֶמ נוא . ת"רת תישת ת ת"רשת ,רָפֹוׁש טְואְלָּב ןעֶּמ

 ,הנשה שארל החנמ תלפת

 . תיִרֲחַׁש יײַּב ְךיִז טְניִפעֶג ,תֹונָּבְרִה טֶנאָו ןעֶמ

 ירשא : הֵלָס ְךּולְלַהְי דוע ,ףֶתיֵב יבשוי יִרָשַא

 :ויָהְלא ויש םַעָה יֵרְׁשַא ,ל הָבֵּכָׁש םַעָה

 ָהֶכְּרְבֲא םוי לֶכְּב :דָעְו םֶלֹועְל ְךְמֶׁש הֶּכְרְּכִאַו ,ךֶלֶמַה יהלֶא ְךְמֶמֹורֲא ,רוָדָל הלה
 רוד :רקַח ןיֵא ותָלדְנלְו ,דאָמ לָלֶהְמּו ַָײ לֹודְג :דַעְו םִלֹועְל ָךֶמֶׁש הְֶַּהֲאַו

 ! הָחיִׂשָא ְךיֶתאֵלְּפִנ יֵרְבִדְו ,ְָךֶדֹוה רֹובָּכ ּרַמֲה :ּודיֵגַי ְךיִתֹרּובְגּו ,ְךיִׁשֲעַמ חַּבַׁשְי רּודל
 ןּונַס : ונגרי ףתקרצו ,ּועיִּבִי ףְבּוט בב רָכָז !הָנָרּפסֶא ְףֵתָלְדִנּו ,ּורָמאֹי ךיֶתֹואְרֹונ ּוּוזֲעְו
 לָּכ יי ףודלי ,ויָׂשֲעמ לָּכ לַע ויָמֲחַרְו ,לכל יי בוט :דָסֶח לֶדֶנּו םִיַּפַא ָךְרֶא ,יָי םּוחַרְו
 נבל ַעיִדֹוהְל : ּורָּבַרְי ךַתְרּובְג ,ּורָמאֹי ףְתֹוכְלַמ רֹובָּכ : הָבּוכְרִבְי ףיֶדיִסֲחַו '!ָךיָׂשֲעַמ

 םדאה 18 1 א (ט"ע רוזחמ)



 הנשה שארל החנמ תלפת = | 6
 ִכִּב ְךֶתֶלֵׁשְמֶמּו ,םיִמְלֹוע לָּב תּוכְלַמ ָךְהּוכְלַמ :'תוכלמ רַרֲה דֹובְכּו ,ּויְתֹורּובג םֶרָאָה
 הָתַאְו ,ּורָּבַשָי ְךיֶלֵא לב יֵניֵע :םיִפּוּפְּכַה לֶכָל ףקיז| ,םיִלָפֹּנַה לֶכֶל ₪ ףמוס :רֹורְו רוד
 ֶבְּב יי קירצ :ןֹוצָר יח לכל ַעיִּכְׂשַמּו ,ךיִדָי תא ַחָהֹוּפ .ֹוּתִעְּב םֶלֶכָא תֶא םֶהָל ןהינ
 ןוצר : תָמֲאָב . ּוהְאְרָקִי רֶׁשֲא לכל ,ויָאְרִק לֶכָל ָיָי בורק :וישעמ לֶבְּ דיסחו ,ויָכָרָּב
 םיִעָׁשְרָה לכ תֶאְו ,ויָבֲהֹא = תֶא יי רמוש : םָעיִׁשּיְ עַמָשָי םֶתַעְוש תֶאְו ,הָׂשֲעַי ויִארָי
 ףרָבנ ּונְחנְאנ :דָעְנ םָלֹועְל , יש םֵׁש רֶׂשְּב לָּכ הֵרֶביֵו ,יּפ רֵּבַרָי 5 תלָהִת : ריטְׁשי

 : הָיּולְלַ ,םָלֹוע רַעְו הֵּתַעַמ ּהָי

 רַמָא םָתֹא יִתיִרְּב תאז יָנֲאַו :יי םִאָנ ,בֹקֲעַיְּב עַׁשָפ יִבָׁשְלּו ,לָאוג ויצק אָבְ
 יִפָמְּ ְךֶפמ ושּומָי אל ,ךיִפּב יִּתְמַש רֶׁשֲא יֵרְבִרּו ךיֶלָע רֶׁשֲא יִּור ;

 בשוי ,שודק הֶּתַאְו .םָלֹוע דַעְו הָּתַעַמ ,יי רַמָא ךעְרז עַרָז יפו , , סער
 אלמ תֹואָבָצ יי שורק שודק שודק ,רַמָאְ הו לא 'הֶז אָרְקְו ;לֵאָרְׂשִי תולָחִּת
 הֶאַלַע אמורמ יַמָשְּ ,שירק ןיִרְמֶאָו , ןיִד ןמ ןיד ןילבקמּו ;ורובָּכ ץֶרָאָה לכ
 ,אֵיַמְלֲע ימְלַעְלּ םֵלֲעַל שי ּהָּתְרּוכְנ רבוע אָעְרַא לע שידק ,ּהָּתְניִבָׁש תיֵּב
 לק יֵרֲחַא עַטְׁשָאָו ,תור יִנֵאָׂשִּתַו ;ּהָרָקִי וז אָעְרַא לָכ אָיְלַמ תואָבְצ .
 לק יִרְתַּ תֶעְמִׁשְו ,אָחּור ינְתַלָמִּו :ומוקממ יי יו רֹובּכ ורב ,לֹודָנ "שער
 : ;ּהַּתָניִבְׂש תיֵּב רֵתֲאָמ יוד "ארק ְךיִרָּב ,ןיִרְמָאְו ןיִחָּבַׁשְמַר ,איִנֵמ ַעיִז
 םֶהָרְבַא יַהֹלֲא יי :אִיַמְלַע יֵמְלֲעְלּו = םָאק ק ּהָתּוכְלַמ יי :דַעָו םֶלועְל ולמי

 ,ףמע בבל תֹובְׁשְחַמ רֶצֵיְל ,םֶלֹועְל תאז הָרְמׁש ,ּוניֵתֹובֲא .לֵאָרׂשיו קָחָצי
 ,וּפַא ביִׁשֲהְל הָּבְרַהְו , תיִחְׁשִי אלו ןוַע רפי םּוחַר אּוהְו : ףילא םֶבָבְל ןֵכָהְו
 .+ףיִאָרּוק לבל ,דָמָח בֵרְו ,חָלֵפְו בוט יָנֹדֲא הָּתַא יִּכ :ותָמֲח לכ ריי אלו
 .רָׁשֲא ,םֶהָד באל דָסָח בקֲעַיל תֶמָא ֵתִּת ;תֶמָא ךֶהָרֹותְו ,םָלועְל קָדֶצ קר
 ּונָתְעושְ לֵאָה ,נָל םָמֲעַי םוי םוי יָנֲֹא ךּורָּב :םֶרָק יֵמיִס ּניֵתֹובֲאַל +

 ,ּוניֵהֹלַא אה הוד : :רנגרק םויְב וננעי ֶלָמַה ,הָעיִׁשּוה ײ הב חטוב םֶרֶא
 םֶלוע ייַחְו ,תָמָא תרות ּונָל ןֵתָנְו ,םיִעוהה ןֵמ ּליִרְבַהְ ,ֹורֹובְכִל ּונאָרְבְש
 ,ותֵאְרָיְו ֹותָכֲהַא ּונָּבְלַּב םׂשיו ,ֹותָרֹותַּב ּונָּבְל הַּתִפִי אּוה ּונֵבֹותָּב עַטָנ

 הָלִהְּבַל רֶלֵנ אלו ,קיִרָל עַגְנ "אל ןעמל , .םֶלש בָבלּב ודְבָעְלּ ונוצר תשע
 ,הֶזַה םָכֹועַּב ז ףיִקָח רומָשְנָש ,ּוניֵתֹוכֲא יֵהֹלאַו ניַהלֶא יי ,ףיִנָפְלִמ ןוצָר יֵה
 םָלֹועָה ייַחְל ,ַחיָׁשָמַה תוומָי יִנָשָל ,הָבָרְבּו הָבוט שַריִנְו ,הָאְרִנְו הָיְחַנְו --
 | רָבָגַה ָךּורָּב ;ְרוא םָלֹועְל יהא 0 ,םֹודָי אלו דוב רמז ןַעֵמָל :אָּבַה
 רּוצ יי הָיְּב יִּכ ,דע יִרֲע ַײב ּוחְּטִּב :וחָמְבִמ יי הָיָה ,ייּב חַטְבִי רֶשֲא
 ןעמל ץֵפָה יי נע ! ףישְרוד 5 ּתְבַוָע אל יֵּכ ,ףֶמָׁש יִעְרוי ףב ןחְמְבִיְו ;םיִמָכּוע

 ק"ח ; ריִדֲאַיְו הָרוּת ליִדְנִי ,ֹוקָדצ
 +תיִרָמְש ייַּב ךי) טְניִפעֶג םאָד ,יֹונָּכְלַמ ּוניִבָא, טְגאָו ןעֶמ ןּוא ,*הָרָשָע הָנֹומְׁש , טְגעוֶואַד ןעמ
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